
Canoinhas
derá sôbre

não retroce
seus passos!

Há homens desmemoriados, que esquecem facilmente; é

mistér relembrar-lhes o passado recente.

Há, entre nós, gente nova, benvinda porque interessada

na progresso e bem estar da gente canoínhense mas, como é na

tural, sem meíores informações sôbre o nosso passado politico
administrativo;

é necessário que lhes contemos a odisséia da

brava gente canoínhense.
�

Sim. Brava gente canoinhense que é constituida de indô

mitos cabôclos nascidos nesta terra ou vindos de outros estados
ou municípios; homens rudes, devotados ao trabalho; homens bra

vos que penetraram sertão à dentro, rasgando picadas, abrindo
clareiras, trazendo o progresso e a civilização.

Sim. Brava gente canoinhense dos descendentes de alemães,
poloneses, sírios, ucranianos, rutenos, italianos, patrícios n�ssos,
nossos irmãos, brasileiros como nós; homens de mãos calejadas
pelo trabalho áspero da terra, anônimos herois da nossa pujança
econômica, artífices do nosso desenvolvimento.

Hoje, por mercê de Deus e à custa de sacrífícíos, depois
de titânica luta que teve os seus mártires, depois de havermos

conquistado o terreno palmo a palmo, há paz, há tranquilidade,
há progresso, há moralização.

Mas é de ontem e não podemos esquecer, a era de per

seguições, de assassinatos como o do Dr. Francisco de Almeida
Cardoso, de incêndios criminosos, de insegurança, de prisões de

descendentes de estrangeiros, de incitamento ao ódio racial, de
proscrição do "pinheirinho"; é de ontem, não podemos esquecer,
a apropriação da Escola Evangelica, transformada em galpão de
industria dos senhores do dia; é de ontem, não podemos esquecer,
o fechamento do Clube Recreativo de Marcilio Dias, taxado de
entro de inimigos do Brasil; é de ontem e não podemos esquecer,
o fechamento da Sociedade Agrícola Polonesa que cometia o crime

de distribuir sementes aos colônos e de fazer bailes populares; é
de ontem, não podemos esquecer, o façanhudo regime. policial da
opressão, da ameaça, das prisões injustificadas.

E houve, também, a pasmaceira administrativa. E houve a

imoralidade no câmbio negro do trigo, da gasolina, do assucer,
gerando fortunas suspeitas; e houve, tambem, o roubo vulgar, a

apropriação indevida, o saque dos dinheiros públicos na adulte
ração de folhas de pagamento de humildes e paupérrimos operá
rios de estradas estaduais.

Lutando bravamente, conquistando o terreno palmo a

palmo, a gente canoinhense, a brava gente da nossa terra, con

quistou a atual situação elegendo os seus legítimos representan
tes nas urnas históricas de três de outubro de 1950 que consa

graram lrineu Bornhausen Governador e Benedito Terézio de
Carvalho Júnior Prefeito Municipal, banindo dos quadros admi
nistrativos do Estado e do Município os algozes de ontem.

E tivemos paz. E vivemos, de 51 para cá, dias tranquilos.
E reencontramos o caminho do progresso. O cáos deu lugar à

organização administrativa. A ausência do Govêrno em todos os

setores foi sucedida pela presença do Govêrno em toda parte. O
lavrador conquistou um lugar ao sól; passou a receber sementes,
a contar com maiores auxilias dos poderes públicos; conheceu a

mecanização, a adubação; viu edificada a sua casa - a Associação
Rural de Canoínhas, uma das melhores do Estado, verdadeiro or
gulho da nossa gente.

Apenas decorrido um ano e começaram a surgir realiza
ções no setor municipal. Escolas, estradas, calçamento das vias

públicas, vila residencial para operários da municipalidade, praças,
planta cadastral e plano de desenvolvimento urbanístico, mecani
zação da contabilidade, aumento de vencimentos aos servidores

municipais, equipamento rodoviário, abertura de puas, reconstru
ção do Cemitério alem de outros importantes cometimentos admi
mstratívos iniciados pelo Prefeito Benedito Terézio de Carvalho
e prosseguidos pelo admirável cidadão que é Herbert Ritzmann,
modêlo de virtudes cívicas e de decência, padrão de homem púbico.

Mas, alem de realizações, houve honesta aplicação dos
dinheiros públicos e assistência social, e amparo a indigentes, e

devotamento aos problemas coletivos.
Do Oovêrno estadual recebemos pontes de concreto, má

quinas agrícolas, sementes selecionadas, equipamento rodoviário
e organização e moralização da Residência local do Departamento
de Estradas de Rodagem. O Quartel da Polícia Militar, cujas obras
se arrastavam há anos, foi concluido; o Grupo Escolar de Papan
duve, apenas iniciado, teve suas obras aceleradas e foi entregue
a população do ex-distrito, hoje comuna irmã; o Grupo Escolar
Almirante Barroso, foi reformado e ampliado; construiu-se o de
Marcílio Dias; iniciou-se a construção de novo Grupo na cidade,
o mais moderno do Estado; e foi instituída a sopa escolar e os

estabelecimentos de ensino receberam todo o amparo do Govêrno;
e serão iniciados os Grupos de Felipe Schmidt e de Major Vieira,
a escola da Xarqueede; e o orçamento do Govêrno Estadual para
1956 consignará recursos, verba, para o Edifício do Forum de

Canoinhas, para o Edifício da Coletoria Estadual, para o Edificio
da Cadêia e Delegacia de Polícia.

Esta a situação real, que não poderá ser contestada, muito
embora provoque a ogeriza dos inconformados e dos saudosistas.

· .
Em contraposição a êste acervo de realizações, os adver

sanos não poderão oferecer siquer uma obra pública do Govêr
no Estadual, provinda de recursos proprios, em todo o território

d� município de Canotnhas, iniciada e concluída durante o pe
nado de mando do PSD.

•
Não. Canoinhas, como Santa Catarina, não retrocederá

Sobre seus passos. Continuará na senda do progresso com Reneau
CUbas na Prefeitura Municipal, o legítimo sucessor de Benedito
Terézio de Carvalho e de Herbert Ritzmann, o homem simples,

La�:!f�oe �:;i�e��� °H��:d�oo ���;��r; d�o::���á q�Oemhi�r�:
���e�r�::��::��o ao notável período administrativo do Snr.

· Houve o período de Govêrno do PSD-PTB. Houve o pe
nOdo de Govêrno da UDN com a Frente Democrática.

de 3 de °oJt���� l��=;n��l�i Jz::r���:::;��;. escolherá n�s
urnas

Aguardemos, com serenidade e confiança o VEREDITO popular.
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Edifício
das Secretarías
Depois de haver pago mais

de 40 milhões de cruzeiros
de dividas deixadas pelo Go
vêrno PSD-PTB e de haver
conduzido Santa Catarina á
situação de primeiro Estado
do Brasil em organização
financeira, com a suas contas
em dia, o Govêrno do "co
lono" lrineu Bornhausen que
construiu mais de 90 pontes,
mais de 30 postos de saúde,
mais de 60 grandes grupos
escolares. vai comemorar o

Dia da Pátria, o 7 de se

tembro historico, inauguran
do, solenemente, na capital
do Estado o Edífício das
Secretarias, imponente e ma

gestoso, com 6 andares, 8000
metros quadrado de área
útil que abrigará todas as

secretarias e muitas repar
tições subordinadas e que
proporcionará ao Tesouro
Estadual economia anual da
ordem de UM MILHÃO E
QUATFOCENTOS MIL
CFUZEIROS que eram des
pendidos em alugueis de ca

sas particulares onde jun'l..
cionam as repartições públi
cas em Florianópolis. Bela
e patriótica maneira de co

memorar o Dia da Indepen
dência!

Salve o GI'0vernador "co
lono"!

Forma definitiva
que institui a
Foi aprovado ontem, na Câ

mara dos Deputados, em redação
final, o projeto que será amanhã
remetido ao Monroe como subs
titutivo à proposição que o Se
nade aprovara instituindo a "cé
dula oficial. de votação para t>

próximo pleito.
O TEXTO APROVADO
Com a rejeição de algumas

emendas e aprovação de outras,
ficou c. projeto assim redigido:
«Art. 1. - E' ínstitúida para

as eleições de presidente e vice
presidente da República a cé
dula única de votação, de ecôr
do com o modêlo anexo, conten
do 05 nomes dos candidatos na

ordem cronológica dos respec
tivos registros.
, Parágrafo único: A cédula úni
ca será impressa e distribuida
pelo Tribunal Superior Eleitoral
aos Tribunais Regionais e, por
êstes, redístríbuída aos juizes,
que a 'remeterão ao! presidentes
das mesas receptoras em núme
ro suficiente aos eleitores de
cada uma.

Artigo 2. O disposto no arti
go antgríor não exclui a facul
dade, que-tem os partidos, de
imprimirem e distribuirem cé
dulas do mesmo modêlo para sua

utilização nos têm-os desta lei.

Parágrafo unico. Se a justiça

o Prefeito Municipal quási entra com man

dato de segurança contra o Presidente do
Legislativo Municipal, para preservar o in../'
teresse do município, quando do recebimento

da quota-parte impôsto sôbre a' renda
Há dias, o Snr. Prefeito Municipal, avisado de que a Dele

gacia Fiscal em Florianópolis, estava pagando a quota-parte do Im
pôsto de Renda devida aos municípios, na importância de Cr$ 496.796,10
procurou o Presidente da Câmara Municipal em exercício - Sr. Braulio
Ribas d!" �ruz. so.licitando do mesmo a declaração de que as contas
do exercrcic anterior estavam aprovadas pelo Legislativo e cumpridas
as exigências da Lei. relativas à percentagem determinada para apli
cação de ordem rural I

Qual não foi o espanto do Sr. Prefeito ebem assim de outras
pessôes quando o ecultoe edil se negou a assinar o dccuteénto em

referência, preferindo o prejuizo para o município. Não vacilou 'o Sr.
Prefeito � convocou outras� de maior esclarecimento 'para' ccn
tornar o Impasse. S6mente a mtervenção dessas pessêee' demoveú o

Sr. Bra�lio Ribas da Cruz de seu dmpeeeedo mbdo de pensar». Aliás
o próprio deputado do PTB declarou que eisso era frueo'da ignorancia
do Presidente em exercício na Câmara Municipab. \ 1

•

AI está o _amôr:. à Canoinbas dessa gente! Essa epatriotada»
quási obrigou o Sr. ��efeito a entrar com emandato de segurança» o

qual naturalmente ma estarrecer a opinião pública brasileira colo
cando Cenoiobes numa situação bastante desvantaj6sa no eetejo do
conceito com os demais municlpios do Brasill

Aliás a 8tua�0 do egrande» Presidente na direção dos tra
balhos de nosso Legislativo é algo notável •.. ! O Homem parece eme
caco em casa de louça». Enleia-se no cipoal de sua fraca mentalidade
e daí não há meio de se livrar. O homem que confunde «lapso. com
«colapso� confunde tambem «alhos com bugalboe», e dai esse "circo
de cavalinhos» em que transformou a nossa antes tão notável ca
mera Municipal. A ida do Presidente efetivo Sr. Gf'neroso Probmann
ao norte do Paraná. nos trouxe mais prejuízo do que as geadas que
mataram os cafesais, pois esta ausência liquidou até com a decôro

Tele-visão.__

(CONCLUE NA ULTIMA PAGINA)

política

x x x

o sr. Miguél Procopiak e ou
tros pessedístas que se não con

formam com a situação de cau

datários e entendem que o PSD
deveria concorrer ás eleições

Parágrafo 1. A cédula de que municipais com candidato pro
treta esta lei constituirá a pró- prio, responsabilizam certo jor
prte sobrecarta, de modo ares- nalista pelo fracasso do M-A
guardar-se o sígílío do voto, de- J-O-R-I-T-Á-R-I-O. E que êle
vendo as rubricai: serem apostas tem razão, tem. O escriba "fa
na parte externe. moso" foi e continúa sendo o

Parágrafo 2. Se o eleitor não grande c')Veir�-do, PSD, mas,

apresentar cédula, o presidente
em co.mpensaçao, e grande c�

da meia entregar-lhe-a a cédula bo eleitoral da UDN ... e gratuí
distribuida pela justiça eleitoral I tamente, para

nós ... Ao Dr. Ader-
, bal Hoepcke da Silva não sabe-

Continúa na última página mos quanto êle custarão

Se você tiver dúvidas e vaci
lar na escolha entre os dois mé
dicos, analise a administração de
um, durante quatro anos à fren
te do Cêntro de Saúde e as pro-

vidências do outro que lã está
apenas há quatro mêses ...

Pode haver dúvida?

do projeto
Cédula Unica
eleitoral não puder fazer chegar
as mesas receptoras as cédulas
por ela Impressas, os partidos
poderão entregar as mesas as de
sua impressão, desde que o fa
çam em quantidade suficiente
para todos os eleitores.

Artigo 3. O eleitor admitido
a votar, apresentará, com o seu

título eleitoral, a cédula de que.
se houver munido ao presidente \

da mesa receptora, o qual, ve
rificando estar a cédula em or

dem e não assinalada, depois de,
oêste ato, rubricála com oe me

sários presentes, e dar-lhe o nú
mero correspondente- (séries de
! a 9), a devolverá éo eleitor
para que, no gabinete índeves
sével, assinale em cruz a tinta
ou Iapis-tinta tornectdos pela
mesa, no retângulo a êsse fim
destinado, os nomes de seus can

didatos a Presidente e Vice-Pre
sidente da República.

x _x x

Os verdadeiros trabalhistas,
os homens do pesado, cansados
de serem ludibriados pelos "tra
balhistas" de gravata, que de
sejam apenas os votos dos ope
rários explorando o cadáver do
Presidente Vargas e fazendo pro
messas tolas, mirabolantes, no

3 de outubro que se aproxima
vão reagír contra a tutela de
falsos "operários", os contuma
zes aproveitadores que desejam
galgar posições explorando, de
magogicamente, as agruras e O!S

sentimentos da gente humilde.

Numa roda de café, "entre
amigos", o Dr. Haroldo Ferreira
confidenciava:

"Mas a legenda PSD é um

f�rdo pesado. Se eu fosse.pan
dídeto apenas do PTB talvez
a "coisa". estivesse melhor ...
Tambem êles não fizeram
nada ..

»
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� A preferida Relampago

I
.�

� 'Completa lS�istência para

� sua biciclete d�tt:q�:f����n�::�f
I Péças e mais peças, da _menor, até a maior

� V E N � E bicicletas novas ao melhor preço de preçe

j
f MECÂNICOS ESP�CIALlZADOS� PREÇOS MODICOS

I Sempre OFICINA RELAMPAGO
� (AO LADO DO ·CORREIO)
�®®®®®®®®��®�

APARELHO ,

�
descttrga

ENGENHARIA E COMbclO
MATRIZ; RIO OE JANEIRO

fl,lIAIS: SÃO PAlIlO· PORTO AlEGR!
AGENCIA, BELO HOA�ONTE

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Seguros,Conta Propria

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

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRrCO

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
enc.8:.rega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc. _

Tem a venda -em Felipe Schmtdt, 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 cai
xas é uma força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocasião,
105 alq. terra de cultura, no�res 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.

6 datas defronte á Granja de Àlfredo Viertel.
5 Alqueires de terr�ura - em FARTURA
UMA CASA 'de mad�ua Curitibanos, 272

00 Alqueires (Bracating�l) - em CAMPININHA
60 ALQUEIRES de terra d�- 2 casas para operários. 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra d� - em SEREIA (distanta
apenas 10 kilómetros da Cidade)

4 alqueires de terra de pla�ma casa de madeira (iOxI3)
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

quilómetros da cidade, com ponto de ónibus li porta.
Meio alqueira de terra n�5 do cortume do Schmitt

a QOO metros do centro da cidade.
•

Mallías de la- 1)•. �®Iil::·::::®®@®::::·::®®®®::::::::@®®®::::::::®®®@:::::::""®@®;;::::::1II t � Escolha você tambem uma

g ENCERADEIRA ARNO I
SÓ Fam b ra I simples e equipada com espalhador de cêra

elétro_automátiCO'1:t a mais prática. Com uma só escova faz todo o serviço:
e Fambra só na resp.e encéra, espalha a cêra e lustra sem

:: precisar de adaptações.
CasaErlita ii Betedetres elétrlees ARNO DUAL SUPg_R

:i com três velocidades P.
V. S. poderá comprar re-

�
i Rádios PIONEER à luz e a acumulador Ilogios modernissimos
:: e Radiolas equipadas'com PICK-UP VM Ame-

anéi�e�s�;in���el�: di-, ii r.ica no Long Play H

Na
6'R6�i\�I�ea;iaA ��!aSsa I J

Vo,ê

('onó R roT." E 1.1Rua-Eugenio de Souza
:: a
� Rua Vidal Ramos, iOl - Fone 125 H

��:�=:�::::::®®�:::��®®®::::::::s!:���::�:�:���::J

r::�;:::::::;�;;:��::;::::;;�::::;::::l
ii I
;� CIRU{tGIAO DENTISTA a

r,,:�..:i Raios X - Pontes- Moveis e Fixas
·

..:i:::Dentaduras Anatomicc1s
g Rua Vida I Ramos' g
ii CANOINHAS SANTA CATARINA ii
g::::m::::::::m:::::::::::m::::::::=:::::::::::::::::::mm:::mn:m::::::::::::::::::E

procur� no seu fornecedor
_

f1JOMPRA - SEo sabao Prlnceza, LY9,a, U
Borax 'ou TuPY Cavalos velhos.

Um produto bom,
Tratar na Associação Ru-

ral, ou no Pôsto Veterinário,
especial e canoinhense! ao lado da Delegacia. 2

Vaca Leiteira
Vende-se uma, faça mestiça
hclandêsa, primeira cria.

Informações com o senhor

M�x Schumacher,
Canoinhas

����m��������������m���B���Ef

·1

I
I
I
I
I

Concessionários FORD
TEM PARA PRONTA ENTREGA:

CHASSIS .- CAMINHÃO <OM (ABINE AMERICANA:
F-800 - 192" - Motor 170 HP, - modelo 1954
F-600 - 172" - Motor 138 HP, - modelo 1954
F-500 - 154" - Motor 130 HP, - modelo 1954
F-350 - 130" - Motor 130 HP, - modelo 1954
F-100 - Pick-Up - 120 HP, - modelo 1954

Ford-Rhein (Alemão) - 173" - 110 HP. - Com
de força modelo 1954
Ford-Tharnes (Inglês) -

Chassis para Onibus - Diesel
com eixo de força

eixoI
I
I"
III

I

modelo '1954
- 189" - 95 H P, -

, CARROS DE PASSAGEIROS:
Ford-Vendome (Francés) - 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 Scbutel D. 15 Telefones: 3605 - 3347
EDIFICIO FORD

Florianópolis Santa
_
Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AO'UI ESTAO OS BOBOCAS
Que cairam no conto da nobreza!

,
,

/, -

,

\

i Na última fila de todos êsses palhaços aparece Francisco B.
! Gallotti, que hoje tem a coragem de ser candidato ao govêrno!

Um homem decente não comprá títulos falsos!
Se Gallotti é amigo do trabalhador,

como é que vivia no meio desses "barões"?
Trenscrito de "A Verdade", edição de 29,,8-1955
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LACERDAPara Govergador do

Para Vice-Governador:

Para Prefeito Münicipal de

Estado:- JORGE
HERlBERTO HULSE

Canoinhas:- DR. REN EAU CUBAS

r·=F:;f;:=E;��·�:··d·;·'·Th=�;j;--=11 AGRICULTORI�� � Plante me�or area e colha mais com

i.i. O mais antigo, ativo, eficiente e econômico adubo fosfatado e cálcico ii SALITRE DO CHILE:
que o Brasil já conheceu e vem usando. ••

� -CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em acido -cilrico a 2% (método Wagner) II Sódico ou Duplo Potássico
45/50% de Caleio em forms de cal livre 8 combinada
8/10% de silicio e enxofre
2/5% de magnésio
4/5% d. manganês, cobalto, titâneo, vanádio, cromo, etc.

'" NEUTRALIZA e corrige 8 ecidêe das terras.
'" EQUILIBRA o metabolismo das pleutae.

'" ENRIQUECE 03 terras do f6sforo, cálcio, etc.
'" REJUVENESCE as terras esgotadas.

'" É DE AÇAO BRANDA, por isto é inofensivo à terra.
'" Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reeervae ua terra que se obteriam com

Icrtee estrumações.
• Mesmo nas terras roxas e descalcificadas. transforma-se FAVORAVELMENTE.

• AJUDA o deeeuvolvimento das raizes.
• SEGURA e desenvolve extraordinariamente 08 frutos uniformizando a maturidade
• ·RETÉM a florada.

O FOSFATO ESCORIA DE THOMAs, é um excelente adube quo não sofro a

menor intervenção de ácidos. Seu efeito é lento e duredourc, chegando a

surpreender etê os mais descrentes. Quanto maior Fôr o greu de ACIDES,
maior será o seu rewhedc.

Impor1aç6es Dlre1as - Estoque Permanente - PrêçosAccesslveis
" &

t�����������{����:�:.J _ii�;ª,�:�:��{;i�;:i

�ÂTENçÃO
-

-I Senhores proprietários de automóveis e caminhões:

i
.

O Proprietário da Vulcanização e Recapàgem
I uOTTO -RITTERn
i estabelecido à Rua 7 de Setembro, 76

i)!(
AVISA que acha-se instalado com formas novas,
estando apto a atender todo e qualquer serviço de'

c.vulcanização, para qualquer bitola.

�
RECAUCHUTAGEM com- formas novas, para as

�
seguintes bitolas:

� Pneus 700 x 20 ao prêç:o de Cr$ 1.000,00

"'I
750 x 20 1.100.00
825 x 20 1.200,00
900 x 20 1.400,00

� 1000 x 20 1.600,00

�DO,9

Atenção Lavradores
A Associação Rural aca

ba de receber sementes de
arroz. Para os próximos
dias mudas de árvores tru
üíferas, mudas de batati
nhas e ramas de aipim.

Utensílios
domésticos
Casa ,-Erlita

UM LEMA QUE É TRADiÇÃO
RENNER QUALIDADE E PREÇO JUSTO
Da roupa de passeio e trabalho ao smokíng
.RENNER. SAnSFAZ A TODAS EXiGtNCIAS

PURA LÃ

CORTE SOB MEDIDA

FEITA PARA DURAR MUITO

PORQUE TEM QUALIDADE EM TUDO!

! 1,ROUPIS RE"N!�.Ptl.... tIIlldld.

'I
dliJllcMiol,daSlIllmanlOlt

�lla tI!! conrlcçlo I,mlrada

podelllldmmmlmdes
plrllldlClment,

Revendedor RENHER

CASA PEREIRA
Rua Getulio Vargas. 882

Santa <CatarinaCANOINHAS

"Rádio Diário da Manhã"
A "Rádio Diário da Manhã", acaba de inaugurar
ondas curtas, 31 metros, entre as Rádios Nacional
e Tamoio, irradiando às 12,40 hrs. o programa da
Frente Democrática, com um bem organizado no

ticiário, apresentando a biografia de todos os nossos

candidatos para o próximo pleito de 3 de outubro.

VENDE�SE _._
-.-

_ ._
-.-

70 alqueires (700 margas) de terras-a 800 metros acima do
nível do mar. Em parte plana e outra parte levemente ínclí
nada. Não tem montanhas nem pedras. Muito própríc para
a lavoura mecâníca e cultura de TRIGO, MILHO, FEIJÃO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode se-r fornecida à Estrada de Ferro. 'I'ambem tem
muita HERVA MATE.

O clima é muito saudável e agradavel Prosperam as frutas euro

pees como: maçã, peras, ameixas, pecegos- uvas, marmelos,etc
Mais informações com o proprietárió:
O. H. HÕMKE. em Jof nville

ou com Alfredo Garcindo Caixa Postal, 56 - Canoinhas

COUROS DE CABRA
Compra-se qualquer quentídede.

Paga-se o melhor prêço da praça

na CASA PEREIRA

Farmacia Oliveira
Especialidades Farmaceuticas

Perfumarias • Produtos de Beleza de Helena

Rublnstein, Margaret cfUncan, Coty e outras
Artigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módícos l

!
Sódico: 16% de azoto

CONTÉM: Potássico:.14-15% de azoto e 10-11% d� po.táasio
e mais 32 elementos menores Indíspen
sévels a saúde e produfividede das plantas.

Ano apôs ano, os fatos confirmam que;o
SALITRE DO CHILE

• A umenta a produção e melhora a qualidade
• Aumenta o número de brotos novos
• Segura as floradas e os chumbinhos
• Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas
• Ajuda a corrigir a acidês do solo
• Recupera a planta das secas prolongadas

SUÀ APLICAÇÃO É FACIL E ECONÕMICA
• Conserve o solo fresco e mais tempo úmido
• Quando puro, antes da florada ou no perfilhamento
• No momento-que a planta necessita: li3 no plantio e 2/3

•

em cobertura. em duas aplicações com 30 dias de Intervalo

Solicite instruções mais detalhadas aos Agentes do
S.litre no Paraná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE �

ALUGA-SE

3.9.1955

�"":m"":""":::",,:,,m,,,::::m::::::::::::::::,,,m:::::::::::::::::::::::::::m::�

� Pneus Goodyear "
ii A V/STA E A PRAZO ii
!i Com prazer oferecemos para pronta entrega U

11.!1 'mais :,�}!-�;.;:�r:R
•••:i.'...:i.'4.pO x 21 - Lameiros e Lisos

5.50x 17 -
"

600 x 16 - i:
600 x 20 - A K S � de 6 lonas ::

�:�� � �� = t�����o� Lisos ii
6.50 x 20 - A K S - de 6 Lonas i!
6.70 x 15 - Lameiros e Lisos ::
670x II') - A W T - de 4 lonas - Faixa Branca iS
700 x 20 - Lameiros e Lisos 8, 10 e 12 lonas ii
7.10 x 15 - 4 e 6 lonas .t.i7.50 x 20 - Lameiros e lisos 8, 10 e 1210n8s
7.50 x ZQ - Bandeirantes e Lisos 8, 10, e 12 lonas ii

�.�g � �� = ::��::�:�!:: �eL��oSL�n!� e 12 lonas ��
10.00 x 20 - 14 Lonas - Papaleguas i:
10.00 x 20 - 14 "

- BANDEIRANTE ii

••
:�
.•
:� Oferecemos, ainda, a MÁQUINA de costura de Fama

Mundial marca Co" E LG I--N " de bobina central, em

n gabinete de luxo, tipo apartamento.
ii FAclL MANEJO - LINHA IMPECAVEL
ii ACABAMENTO PERfEITU

I! Merhy Seleme cf Filhos

�::::���:�::�:�:�:�:��::::::;;;;;:::::::�:���:'::��,�:�:�;��:':::�

À Rua Caetano Costa,
esquina Benjamin Constant,
2 Salas de frente, \ próprio
para comércio.

Ver e tratar com Maria
Madalena Tokarski, no ende

reço acima. 3

MotorChevrolet
Vende-se um de 4 cilindros

Tratar nesta Redação. 3

VENDE-SE
Prêço de ocasião 10 datas

no Campo d'Agua Verde.

Não alaga. Vêr e tratar com

DARCY WIESE. x2

Vende-se
Um caminhão Chevrolet 37

em perfeito estado.
ESTUDA-SE TROCA.
Tratar nesta redação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balan<ete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Junho de 1955

Código
Local TITULO_S I DESPESA ORÇAMENTARIA

Ant.erior I Do mês I Tolal

CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE RODOVIAS

Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal fixo
Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z
Escriturario do D. M. E. R. - Padrão S
Diretor da Secção de Máquinas - Padrão Z

Dois Operadores de Maquinas - Padrão F
Fiscal - Padrão S
Dois Fiscais - Padrão R

Três Motoristas - Ref. XI
Pessoal variável
Operários serviços êstradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira
Operários serviços estradas e pontes do distrito de
Canoinhaa
Gratificação 80 Engenheiro
Material permanente
Aquisição de ferramentas PI;
Material de consumo

.

�

Para ·serviços de estradas e pontes
Despesas diversas
Combs para veiculos em serviço de estradas e pontes
Custeio de veículos

SERVIÇO DE LIMPEZA pÚBLICA
Pessoal variavel
Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo

Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRóPRIOS

PúBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para serviços de próprios municipais

IMaterial de consumo

Para serviços de próprios municipais �

ILUMINAÇAO PúBLICA

Despesas diversas
Iluminação pública da cidade e da vila de-Três
Barras 13.200,00
Energia para motores, reparos de instalações e ou-

tras despesas 7.094,10

82

a 20
8 21) 1
8 202
8 203
B 204
8 205
8 206
8 207
8 21
B 21 I

1250,00 1250,00
7600.00 3.800.00 1l.400,00
10.000,00 5.000,00 15.000,00
6.400,00 3.200,00 9.600,00
6.650.00 1900,00 8550.00
] 1.700,00 3600.00 15.300,00
15.400.00 3.300,00 18700,00

32.395,80 32.395,80

28.962.00 771,60 29.733,60
16.000.00 4.000,00 20.000,00

6.310.10 1.750.00 8.060,10

25.118,90 .9.720,00 34.838,90

8195'.40 39.567.00 121.521,40
93.3l8.60 4.118,50 97.437,10

18.828.50 7.062.00 25.890,50

1.446,00 1.44-6,00

8 21 2

B 21 3
8 22
8 22 I
8 23
8 :!3 I
8 24
8 241
8 242
8 5
8 51
8 51 I
8 53
II- 531
8 7

8 72
8 n I
8 73
8 73 I
8 8
8 84
884 I

884 2

8 9
8 94
8 94 I

Despesas diversas
Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias

Inclusive aquisição de material rodoviário 114:361,20
Aplicação da taxa de éonservação de estradas

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

15.098.10 159.459,30

DIVERSOS

8 942
9
9 O
9 00
900 I
9002
9 2
9 24
9 241

Pessoal fixo
Aposentados . 19.4601.,00
Funclonaríos em disponibilidade 13.000,00
INDENIZAÇOES. REPOSIÇOES E RESTITUIÇOES
Despesas diversas
Restit. de tmp. e taxas de exercicios encerrados

3624,UO 23.088,00
2.600,00 15.600,00

SERVIÇO MILITAR

ARRIMOS DE FAMILlA
Iustruções para inclusão no Excesso do Contingente
De acado com o Aviso n. viúva ou solteira, abandonada

708, de 11 de agosto de 1953, pelo marido ou desquitada;

�uobli�a�o en�n�,Oéd: �!:u�n�:S� 2) - filho de homem física

documentação necessária para :�;��o i��as�!�t�.•
ara prover seu

comprovação da situação de ar-

�i��a�eec!�:��:nC�Jaosi;��?v���� fil��s:e 0q�:s:��a c�:m�u ú����
não disponha de recursos para arrimo dos mesmos;
efetivar aquela função raso seja 4) _ filho crfâo de pai e mãe e
incorporado: que sirva de único arrimo a ir-
1) - EM TODOS OS CASOS mão menor, irmã solteira, ou

a) - Requerimento dirigido ![�� maior e fisicamente ínvã-

:� �:�'p�aú�úa s�ri����nd�il��:.:,.. �) _ o filho órfão de pai e

pense de incorporação. Esse re-
mae que servir como único sr-ri

querimento deverá especificar o m� de u�� de suas av�s �u
caso em si (arrimo de pai, mãe" �vo decrépito ou valetudinária,
irmãos, filhos, etc), juntando os lncapaz�s:Ie prover seus meio!'.

comprovantes; de subsístêncíe.

b) - atestado da autoridade OBSERVAÇAo:
policial do Distrito em que re- O requerimento e demais do-
síde, comprovando ser o convoca- cumentos poderão ser apresen
do 19 ÚNICO ARRfMO E REsr- tados ao Presidente da Junta
DIR EM COMPANHIA DOS de Alistamento Militar, antes do
QUE CARECEM DE AUXILIO; inicio da seleção, isto é, até o

dia 10 de setembro de 1955.c) -=- declaração idêntica, aem
pre que possivel do Prefeito
Municipal e do Juiz de Direito,
confirmando o alegado pelo con

vocado;

Todos os documentos devem
ser apresentados com firmes
reconhecidas, sendo isento de
selos e custas por serem para
fins exclusivamente militares.

Cenoínhes, 25 de agosto de 1955

CARLOS NOGUEIRA
1. Ten. DeI. da 14. DR.

2) - CONFORME O CASO

a) - certidão de óbito (do
pai, mãe, etc);
b) -- certidão de nascimento

de menores (filhos ou irmãoS)
que carecem de auxilio;

c) -- certidão de casamento
(quando o convocado fôr casado);
d) -� atestado médico, quando

se tratar de invalidez daqueles
que_carecem de auxilio (pai, mãe,
Irma, etc.);
PODERAO SER CONSIDE·

RADOS ARRIMOS DE FAMI·
LIA E INCLUIDOS NO EXCES.
SO DO CONTINGENTE DA
CLASSE:

1) - o filho único de mulher

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

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

móvel, um Bar e Restaurante
completo, para ser retirado
do local. 1

Melhores informações com
o sr. Ludovico Dambrovski.

Excelente Oportunidade
Vende-se em Agua Verde, margeando a estrada

para Major Vieira, um lote com 20.000 rn2 aproxi
madamente, cercado, com bôa casa de morada luz
instalada, dois poços, paiol e outras benfeitorias.

Preço e condições, tratar nesta redação ou com
o proprietário Snr. Afonso Trapp. 3

13,200,00

7.�94,10

Todos devem escolher para Presidente da
República o candidato de sua preferência
Assim tambem todos devem preferir para concertos de sua

bicicleta uma Oficina onde o lema é: SERVIR MELHOR
PELO MENOR PREÇO; e ésta só poderá ser a

OFICINA CRUZEIRO
que atende em aluguél, concertos, reformas e vendas de

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

Está localizada alí junto com o edificio ADOLFO VOIGT

Discos e mais'Discos
Virgens do sol (
Waraka tusuy (

Yma Sumac com orquestra
Carn'Ílval indio (

Pariwana (Yma Sumac com orquestra
Picaflor (

Cholitas punefias (
Yma. Suma c com orquestra

Madrecila ( .

la pafoma (
Rosita Serrano com orquestra.

�

Clelilo Lindo. ( ..

Amo tu yanei (
Rosita Serrano com orquestra

e muito. outro••erãc "asa Erl,·ta'encontrados na li

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I AUsGUS�ÕerSáLAo�GER
A família convida parentes e amigos, para a

missa a ser celebrada na Igreja Matriz, em intenção
a sua alma dia 8 quinta-feira ás 7,::10 da manhã.

I
Por mais este ato de piedade, sensibilizada

mente a todos agra�ecem.

(i'orma
que institui

definitiva do projeto Junta de Alistamento
a Cédula Unica Militar de tanoinhas

Aoo 10 • CANOINHAS· S . .Ceterice. 3 de .ê_etembro de 1'::155 . N. 366

"Observando-se tôdes as cautelas
previstas nêste artigo.
Parágrafo 3. O presidente da

mesa também entregará ao elei
tor a cédula distribuida pela jus
tiça eleitoral, caso o votante

apresente cédula já assinâ'lada,
ou com vicias outros que com

prometam o sigilo do voto, ou

ainda que não corresponde ao

modêlo legal. Nesta hipótese, o

presidente da mese reterá a cé
dula apresentada "pelo eleitor,
inutilizando-a em seguida.

.

Parágrafo 4. Ao entregar nu

restituir a cédula ao eleitor, o'
presidente da mesa receptora
mostrá-la-á antes aos fiscais de
partido presentes ao ato, para
que possam verificar se está

. conforme as disposições desta lei.
Artigo 4. A rubrica da cédula

em outra oportunidade que não
a da entrega ou restituição da
mesma ao eleitor no ato de vo
tar, constitui o delito previsto
no item 19 do artigo 175 do Có
digo Eleitoral.

Parágrafo único.Qualquer que
seja o meío de grafia utilizado
para c assinalamento da cédula,
deverá, ser, quanto possível, uni
forme, a fim de se resguardar
o sigilo do voto,
Artigo 5. Ao depositar a cé-

dula na urna, o votante deverá
fazê-lo por maneira a mostrar
a parte rubricada à Mesa e aos

fiscais de partido presentes.

Artigo 6. Havendo coincidência
de eleições para presidente e

vice-presidente da República com

eleições para preenchimento de
outros cargos, o eleitor irá ao gs
binete Iudeveeeâvel dUBS vêzes: a

primeira para assinalar ue cédula
única 'os nomes dos ceudidetoe de
sua escolha; depois de votar com

a cédula única o eleitor receberá
do presidente da Mesa 8 sobre
carta oficial com a qual volterâ
ao gabinete iadeveeeâvel para voo

tar noe demais candidatos.

Artigo 7. E' revogado o artigo
36 e seus parágrafos da Lei n.

2.550, "de 25 de julho de 1955,

Artigo 8. Oi militares removi.
dos ou transferidos no periodo de
seis meses anteriores ao pleito, po
derão votar nas eleições para pre
sideote e vice-presidente da Re
pública, na localidade em que ee

tiverem servindo obeervadê adis
pôetc no artigo 31 parágrafo l.0
da Lei n. 2.550, de 25 de julho
de 1955.

Artigo 9. Esta lei entrará em

vigor ua data de sua publicação,
revogadas 8S disposições em coo

trário» ..

CONVOCAÇÃO
1 - Será convocada pa;� a

prestação do Serviço Militar em

1956 a classe de 1937, (Lei N,
1.200, de 16 de Setembro de 1950).

(CONGLSAO DA PRIMEIRA pAGINA)

2 - Alêm do, cidadãos perteu- BAILE DE GALA DIA 6 DE SETEMBRO
centee à classe de 1937 serjo ain.
da chamados, para o mesmo fim: - NO CLUBE CANOINHENSE

a) - os convocaftoB de clas
ses anteriores ainda em débito
com o serviço militar, inclusive,
08 incapazes temporariamente c-

Grupo .,C» � da classe de 1936;

b) - os cidadãos que tenham
optado pela nacionalidade brasi
leira desde que o ato oficial de
opção tenha sido publicado no

Diário Oficial entre 7 de junho
de 1954 a 7 de juuho de 1955;

c) - os brasileiros natura

lizados, menores de 30 anca, cujo
ato de naturalização tenha sido
publicado 00 Diário Oficial, entre
7 Junho de 1954 a 7 junho de
1955.

3 - A inspeção de saúde e

seleção será realizada nos dias
21 a 30 de Setembro de 1955'

para os Municípios de
CANOINHAS e PAPANDUVA

a) - Para evitar-se o in.
conveniente do acúmulo da apre.
aeoteção de convocados num mes

mo dia,_,JI inspeção e seleção fica
assim distribuida:

Como vem fazendo todos os anos, a Diretoria do Clube Ca•
aoinhense brindará seus associados na véspera da grande data nacio
nal, com um estupendo baibe que marcará época nos anais de nossa

vida social. Abrilhantará a noitada a famosa orquestra MARAJÓ da
capital paranaense, de alto conceito em todo o estado vizinho. As re

servas de mesas poderão ser feitas segunda-feira a partir das 16 ho,
ras na séde com a Diretoria. Pelos preparativos verificados e pela
grande animação reinante, podemos prognosticar, sem receio algum,
de um enorme sucesso o tradicional baile que a nossa melbor socie.
dade proporcionará a nossa elite social.

SEGURANÇA PÚBLICA
Serviço de Censura- e Diversões Públicas

Portaria rr, 23 mentos nelas realizados, a não
"Ser que para tanto esteja expres
samente autorizado pela diret.Q:.
,ria da entidade;

c) -- a acão fiscalizadora de
cada Agente limitar-se-á dentro
da cidade ou município que
representar.
Cumpra-se e publique-se.

Florianópolis, 20 de julho de 1955

ENIO CALLADO FLORES
Chefe do S.C.D.P.

Qualquer informação ou re

clamação a respeito deverá ser

solicitada ao sr. Osmarío Devet,
agente Credênciado da SBACEM
nêste Município.

Estaria eu acoruadado, se
não uoltasse a desmescarar
e provar que enquanto qt ti
v.r vida _ uma máquina de
escrever para narrar, arti
cular os 'fatos verídicos que
por mim são observado". em
campo de futebol. Não hll
justiça que contraria a ver
dade. Não serão essas amea»

.
ta. injustas que virão des.
moralizar as min'has funções
dI cronista esportivo d, Ca
noinhas. Não confunda, "fra
co" comentarista, que ,u ja»
mais insultaria qualquer que
seja, sem ,dar'na minha ra
zão. Não 'contunda, "chorão"
a palavra "VERDADE" com

demagogia. Não contunda,
suas infames calúnias despei»
tadas, dizendo que para mim
Joaçaba não passa de um
"celltro incivilizado". Ao con

trario, o povo brioso de Jo.
çaba, foram os primeifos a

protestat e reconhecer a ver.

gonha e covardia dos Stus
"valentesu•
Saiba' o leigo com#1rtarista

Adolfo Zigel/i, que Canoinhas
id foi e continua sendo palco
d# muitos jogos de grandf!
relevo no ,/socer" catarif,ense.
Nunca fomos despeitados ou
ctriticados na parte discipli�
nar. Desde que conheço Ca�
floinhas, o procedimento dos
atletas responsaveis pf!lo des
porto local, é m,recidamente
elogiavel.

•

Dias 21 e 22 de Setembro
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA O Chefe do Serviço de Censu

flo e Diversões Públicas,
Vi�r�� 23: - Distrito de Major CONSIDE_RANDO:
DI� 24: - L?caJidades �e

_-:-1 da!'s�-ci��:d�u�t��a��:g�5ae;�;Barreiros, Eocruaübada. Pecieucia b d O' it A t ãl t

t� tRu[àoo, TRi� do� Po.çosf B�la ��d���Ç;ed�do;l�e� �ntr��m z:
G's l� o

E � o'R' rroio uu o, tuítamente em recintos de di-
ra a, e n re

. 1O�. ,..
versões pelos respectivos pro-Procura o Cruzeiro do Sul "esportivo", por Intermê- DIA_26: - D,st�]tos de Três prietários ou dirigentes;

dio do comentarista leigo, Adolto Zigelli, confundir
Borras e Paula Pereira. 2. -- que a ação fiscalizadora

a palavra "VERDA�E" com demago�ia. Scr�t�7,
-- Distrito de Fel.ipe �:r::!�aAâ:n�:n�t� �;�::na�er

Por falta de espaço, não DIA 28: - Locelidedea de - 3. -- que o simples pagamen-

�:::,e;:fd!i�.oE:;::::;(I lldize'::d� �::��::�i�r:Ó�:�o�;���S�r!:t �o r��in��e��o ���::ion:� f�:��li�
ao "fraco" cronista, sou cum» Tamanduá, Santa Emidia, Imbuia, zaçãc do Agente, já que tNI pa

príâor do meu dever, írazen- Rio Bonito, Rio d'Areie,' Rio- gamento não é para todo o re

do a público fatos ocorridos d'Areia de Baixo, Rio d'Areia do pertório musical da sociedade'
B verdadeiros que, muitos lei- Meio. errecadedore: mas, sim, para nú

gos não desejam ouoi-lo. En- DIA 29: _ Localidades de _
meros organizados em progra

tu os massacrados, estava Arroíoa. Seleeiro, Pétmitel. Cara. mas préviamente aprovados pela
pr,sentl este comentarista, guatá, Fartura, Cerrlto. Matão, autoridade pqlícíel;
com O rosto todo machucado. Capão do Erval, Mercílio Dias. 4. _. que, indiretamente, quan-

':ur::f; dTa�i:,�a:nJ:d::��il�:: DI.A 30: .: Cidade, Ag�a v«. �; r;..og:����iC�oa�a:osc�:�:�:;õ::�
ção? Era isso que o Zig,l/i de, �alto d Agua Verde, �I�dade. recededores estão, também, ''::0-
Queria que eu viesse ccmenter?

1
�aeJ:la� i:;qn:!�da�ta. Heidê, Pa- laborando com a fiscalização dês-

Tembem ecbol te Serviço;
_ ,,_ , b) - A inspeção e seleção será RESOLVE:Nao confu"l'}-da c�orao, que realizada n� 9t�a�te' da 3a. Cia,

eu protestei energicamente Isolada. com UlICIO àà 8 horas da ci:Ja�ie��;reocsa:a���!�Sd�a�ir��:contra. o procedlm,n�o dos manhã, [IaS dias acima previstos,
nove Jozadóre:J aüetícancs, Cenoinbaa, 25 de agosto da 1955 ��dae��0:8;�rs��::�;�;;od:I!�e���;:::p�. an: /o�:;;Oal�!�Sp�� CARLOS NOGU}<�lRA cerem 9S suas funções fiscaliza-

d,rÍíJ chama.los d, "santinhos" 1. Ten, Del. da 14 D.R. �f::;s:o� s;jaaI��e;ú����n�� c��
CigAaC:: Zz�ee�gs::!:o({;�Sq�Oe�. letivo, desde que pêle se exe-

/ VENDE-SE cutem números musicais;
b) -- que, em se tratando de

entidades associativas de carftter
recreativo, esportivo, etc., onde
só podem ter acesso os respec
tivos sócios, o Agente não terá
o direito de gozar dos divert.i-

Edital

x-x-x

Marcado para o dUi 7 de
Setembro, "esta cidade, gr.anl
de encoutro de futebol entre
BOTAFOGO EC X FER·
ROVIARIO d, Porto União,

metros balcão de imbuia
em 3 peças. Preço de oca

sião, para desocupar lugar.
Tratar nésta redação, Ix

Maria GOS8 Glio9ki oficial do
Hegietro Civil do Distrito de Paula
Pereira, Comarca de Cenoínhae,
Estado de Santa Catarina .

Faço ciente a quem iotereuar
poses que estão preparando-se
para casar em meu cartorio: João
Maria Rodrigues e Diana Maria
Irya. Ele.eolteiro.levredor, natural
e residente deste Deetrito, onde
nasceu a deeeaeeia de julho do ano

de mil novecentos e trinta e cinco/
filbo de Francisco Rodrigues Fer
reira e de] Maria Cordeiro. Ela,
solteira, domestica, natural e reei
deote deste Destrito, onde náBceu

a vinte e oito de maio do aoo de
mil novecentos e trinta e três,
filba de Eli'Jeu Porta ja falecido
e de Mariana Porta. Quem souber
de algum impedimento dave acusar
na forma da lei.

Paula Pereira, 17 de agosto 1955

MARIA GÓSS GLINSKI
Oficial do Registro Civil.

x-x-x

Desfilará o BO TAFOOO.
Pela primeira vez .flue um

quadro d" futebol se apresen
ta para partilhar e marchar
nos festejos programados paI
ra O dia 7 de Setembro.

Para Prefeito Municipal de (anoinhas Um homemDIGNO - HONESTO E TRABALHADOR

RE'NEAU CUBAS
PARA fERIDAS,
ECZE-MAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,

IIII�����������"I ESPI'NHAS, ETC.
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PARA PREFEITO

SEU MÉDICO E AMIGO
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Juscell·no Jango a "DOBRADINHA SINISTR A", �ontará com
.

•

o apõio dos COMUNISTAS de todo o Brasil
A opinião pública nacional, sões, favores, proteção, do futu

que vive� m.oment?� de angus- ro Govêrno da República 80S
tia Ieee-à crise política que fez comunistas alem de assegurar
pertclítar o regime, ficou eS,t�- o retorno da camarilha que rou-

�:f����::r::l��a,j:�n�iSa d�O���� bou 0_5 dinheiros públ�co�, mete,u
trtto Federal, distribuída pelas as �aos no F1l:nd_? ,Smdlcal, di
grandes estações de rádio e co- lapidou o patrimônio do Banco
mentada nas tribunas da Câmara do Brasil em emprestimos rui
e do Senado, segundo a qual os nosos como o de Samuel Weí
senhores Juscelino Kubitchek e ner, o de Jaffet e tantos outros
João Goulart teriam firmado que constituem o "mar de lama"

���;��nc;o���s��:��i���iode���� que Ievoú o Presidente Vargas

torai, nas urnas de 3 de outubro,
ao suicídio lavando com s�ngue

em troca de grandes concessões --------_;_------------

a serem feitas ao extinto Par- Ano lO - CANOINHAS-S.Catarina,3deSetembrode1955 _ N.366
tido Comunista do Brasil no

caso de vitória da chamada
"dobradinha sinistra".

O sr. Jango Goulart, confor
me denunciou o Senador Jura
cy Magalhães, desde que foi
Ministro do Trabalho vinha fi
nanciando os movimentos sub
terrâneos dos comunistas, hoje
de mãos dadas com "trabalhis
tas" e pessedistas em todo o

território Nacional.

As populações do interior, os
cristãos, os homens de bem,
tomem nota do comentado ecôr
do e tenham sempre presente
que a vitória do "janguismo",
sôbre representar malefícios pa
ra a situação Nacional, já de si
tão dificil, representará, conces-

ESTILHAÇOS
COMPREENSÃO - O edito- o candidato que apoiamos -

porque homem honesto e patrio
ta e porque o contraste com o

antagonista é simplesmente in

suportável pars os aspirantes a

restauradores do "mar de lama"
- é levedo a privar com alguns
partidários de escassa recomen

dação e lançar mão de recursos

eleitorais pouco consentâneos

�Z�:ç:�.�" temperamento
e sua

Estranhei o tom do jornalista
-- porque jamais limitou sua

admiração pelo candidato da

"revolução pelo voto" - até me

contarem que o general Juarez
Távora, ao desembarcar do carro
numa cidade cetarínemse, teve
o seguinte diálogo com alto pró
cer udenista:

- Não ataquem....o Nereu ...

- Por que, General?
- Ele me prometeu consi-

derar "questão aberta", em Santa
Catarina, o caso presidencial.

- Então compreendi o edito
rialista".

xxx

COMBUCA - O dep. João
Colodel, do PT8, tempos atrás
leu, em jornais, noticiário sôbre
o escândalo do "trtgo-pepel'',
modalidade de rápido enriqueci
mento inventada por alguns es

pertos, e que consistia no re

gistro de moinhos ficticios para
obtenção de cotas de importa
ção de trigo, depois vendidas a

autênticos moageiros.
O ingênuo deputado cheirou

8 possibilidade de haver elemen
tos situacionistas comprometidos
na negociata e, por intermédio
da Mesa da Assembléia, reque
reu informes à repartição com

petente - o Serviço de Expan
são do Trigo, parece - de quais
8@ firmas e pessoas de Santa
Catarina envolvidas no caso, vi
sando conseguir daí, é claro, a

maior exploração política possí
vel.

O relatório há multe estaria
em seu poder, mas o sr. Colo
del, inexplicàvelmente, até ago
ra não formulou comentário

qualquer a respeito, fechando-se
em mutismo suspeitoso, porque
em desecôrdo com sua conheci
da verborréia.

Aguardem para domingo próximo Más iínguas afiançam que há

O grandioso filme M E X I C A N O nome de correligionário do sr..
ibilit f

.

I
-

Colodel apontado nesse relatório rais. o q.ue poss� .1 I ou a raua.e retraimento do sr. Colodel, mas

A L O U C A 'com LIBERTAD LAMARQUE como seriamente comprometido, �m rnuntclpío tríttcultor catart-
um deputado udenista - consd\,

por haver fornecido falsas in- ense.
.

- irá exigir-lhe exibição e -

"���������������������'��fo�r�m�.�çõ::e:,�à:,�.u��t�or�id�a�d�,,�fe=d�e-� Se assim fôr, justifica-se o vulgação do relatório-bomba.

a mancha originada pela con

duta dos seus "amigos",
Jango é peronista. Outrora

pretendeu instituir no Brasil uma
República Sindical. Vitoriosa a

"dobradinha sinistra" os cristãos
do Brasil não ficarão sujeitos
ás perseguições, aos saques e

destruição de Igrejas verificados
ultimamente na ultrajada Repú
blica Argentina? Só Deus sabe!
Que Ele, na sua infinita bonda
de, proteja o Brasil/ e ilumine o

nosso eleitorado!

Cine Teatro Vera Cruz

rtal do "Diário de Noticia" de

quinta-feira ultima, referindo-se
80 general Juarez Távora, diz o

seguinte:
"A democracia brasileira atin

giu a tal estagio de descompo
sição em tôdas as direções, que

................................�

APRESENTA:

H O J E � ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

FURACÃO DE EMOÇOES
com BURT LANCASTER e VIRGINIA MAYO

FINAL DO SERL\DO "O FalcElo da Florest....

A M A N H Ã ás 14 horas Censura Livre

FURACÃO DE EMOÇOÉS
FINAL-DO SERIADO"O FalcElo da Florest....

A M A N H Ã - ás 17 hora - Ceullura Livre
A MA N H Ã - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

O GRANDIOSO FILME DA FOX

JARDIM DO PECADO
EM CINEMASCOPE
Estrelando GARY COOPER,

SUSAN HAYWARD
• RICHARD WIDMARK

SEGUNDA FEIRA - ás 20 horas - Improprio até 14 ànos

JARDIM DO PECADO ImCllIMISCOPI

la. FEIRA. às 20 horas _ Improprio até 18 anos

UMA AVENTURA NO RIO
comNINON SE VILA

Filmado D08 receutoe mais pitorescos do Rio de Janeiro

êe. FEIRA • ás 14 boras - Censura 'Livre

TESOURO FATAL
COMÉDIA DOS TRÊS PATÉT,,"S

ée, FEIRA - ás 17 e 20 horas ,. Improprio até 18 anos

UMA AVENTURA NO RIQ
58. e 6a. FEIR� - às 20 horas - Impróprio até 14 anos

REBELIÃO DE BR-AVOS
EM TECHNICOLOR

A página mais eengrenta da historia dos Indica Apaches
Estrelando GEORGE MONTGOMERY e outros

A Casa Fischer informa

SOUTIENS
que recebeu nova remessa

UDE MILUSU
de

PLINIO SALGADO
O Diretório ao PRP avisa que segunda feira
dia 5 de setembro, Plínio Salgado, falará em

Mafra, em comício das 8 às 11 horas.

A quem se interessar ouvi-lo, pedimos se

inscrever no Bar Guarany, na- Casa Fischer
e com o sr, Theodoro Schroeder,

à rua Caetano Costa,

Haverá caminhões à disposição.
A passagem será GR6_.TUITA.

Pelo Diretório: Luiz E. Tack

Tem novo gerente o Banco do Brasil
Com a transferência do nosso particular amigo Sor. Omar

Gomes para a filial de Lajes, alta direção do Banco do Brasil, desi,
gnou para as elevadas funções de sua filial em Canoinhas, o distinto
cidadão Snr. Armando Gonçalves Godinho, elemento de projeção nos

meios do funcionalismo do Banco do Brasil. Aproveitando O ensejo,
"Correio do Norte. se congratula com S. S., desejando- lhe uma lon
ga e feliz permanência entre n6s com pleno êxito de sua missão.

O Prefeito Municipal quási entra com man

dato de segurança contra o Presidente .do

Legislativo Municipal, para preservar o in
teresse do município, quando do recebimento

da quota-parte impôsto sôbre a renda
(CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PAGINA)

do nosso Legislativo e seu bom nome, o que é muito pe ior do que

aquele prejuizo material. Enquanto os ceteeeis brotam - brotam de
nossos olhos as lágrimas da vergonha.

� Há dias. impotente para manter a serenidade dos trabalhos,
permitiu que a Câmera se transformasse num .Far-wesb. Tudo que
aconteceu s6 tem um culpado -·"0 Presidente de nossa CâmaraJ.

Estivesse na Presidência um Dr. Rivadavia R. Corrêa, um

Carlos Schramm ou Generoso Prohmann, temos certeza que nada
disto que está acontecendo teria acontecido.

O Regimento é letra morta e o que manda é o desmando
do Presidente, acolitado por um Ney Pacheco de Miranda Lima, qu�
conhecedor dos Regulamentos e normas parlamentares, tem por abri'

gaçãp de nortear a ação de quem nada conhece, mas por isso mesmo

não se exime da responsabilidade.
O pêvc de Canoinhas, está recebendo uma PEQUENA

AMOSTRA do que seria um Govêrno Petebista em cessa cidade,
mas, Deus jamais permitirá [tamanha desgraça para o n6sso pôvo. O
nosso progresso e a nossa civilização não poderão sucumbir!

Cineminha «São Francisco»
AMANHÃ, às 15 horas e às 20 horas:

"A CEIA DOS VETERANOS"
com STAN LAUREL, OLIVER HARDY

O GORDO e o MAGRO
5°, Episódio de FL A S H GOR O O N

******

OlA 7 DE SETEMBRO:

À, 15 horas e às 20 horas:
" O S N O I V O S' O E MAMÃE"

Alta Comédia da Universal
com RONALD REAGAN e RUTH HUSSEY

******

Uma Aas obra�.:es�a� deB : � � : � L L I N I :

"FRANCISCO ARAUTO DE DEUS",
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