
Ladrão! Quem?
Deparei no jornal "Barriga-Verde", s/n 980, com um artigo

assinado pelo Deputado João ColodeI, cuja linguagem me sur

preendeu, sobremodo "e em especial, o seu título "MINHA RES

POSTA AOS LADROES".

Como um dos díretôres do jornal "Correio do Norte",
declaro para todos os fins e efeitos, que assumo a responsabili
dade do artigo "O PREFEITO MUNICIPAL QUASI ENTRA COM

MANDATO DE SEGURANÇA, etc.", sendo portanto matéria da

Redação. No artigo em aprêço, focalizou-se a maneira de como

estavam sendo dirigidos os trabalhos da Câmara Municipal, e a

ninguém acoimamos de ladrão ou ofendemos em sua honorabili

dade, por isso que fiquei surpreendido com a maneira "valíente
e grosseira" daquele artigo, que convenhamos não fica bem para
um deputado que acima de tudo tem um diploma de bacharel
em direito, enquanto eu só possuo o da honra e da dignidade,

Sou Vereador da Câmara Municipal quâsí há 5 anos e

todos os seus integrantes conhecem minha conduta que é de res

peito e de consideração para com os adversários, e, sempre em

defêsa da dignidade, do bom nome do nosso Legislativo, e aquele
meu artigo é um protesto e um ato de revolta contra o desvirtua

mento daqueles princípios. Jamais fugimos de uma responsabili
dade, porque temos como nosso princípio o "cumprimento do dever".

Como já disse, sou um dos diretôres do jornal "Correio
do Norte", ao qual dedico meu desinteressado e apagado trabalho,
isso quando há sobra de tempo, uma vez que tiro o sustento para
os meus filhos, da árdua luta do interior, trabalhando muitas ve
zes de sól a sól, sem o conforto de meu lar e junto ao homem
do mato com quem divido as minhas alegrias e minhas tristezas,
sem aquele objetivo político tão do gosto Q_e certos demagogos,
que os conhecem somente em épocas de eleições e para seus

fins politicas.
Até o presente momento tenho norteado minha conduta

política afastada das questões particulares, porque não concebo a

interferência da politica nas relações de amísade, como no caso

• o deputado João Colodel, a quem sempre dispensei minha amisade
e minha consideração, entretanto, afim de que não pairem dúvidas
no espírito do põvo de Canoinhas, de quem possa ser o LADRÃO
SEM VERGONHA etc., tão mencionado naquele seu artigo, exijo
que o mesmo seja apontado, designado, declarado, afim de que
tome seu devido curso o caso em referência e quem tenha te

lhado de vidro se precavenha, porque as pedradas tomarão
então o endereço certo,

Cenoínhas, 7/9/55 - CARLOS SCHRAMM - Vereador,

U D/N I

segurança da democracia
Escreveu ALFREDO GARCINDO

Tem alto significado a' próxima vitória da União Demo
crática Nacional, partido politico que a vida brasileira muito lhe
deve, dado o seu destemôr e firmêsa na sua organíseção decênte.
Foi fundado para preservar os sadios direitos da democracíe, con
vocando tôdos os homens de bem à ingressarem nêle, homens
êstes, que já notavam a necessidade de possuirmos uma Consti
tuição em execução, a bíblia legítima do progresso de uma Nação
democrática, que quer viver .respírando liberdade de ação e pen
samento. Não foram poucos os anos de luta intensa desenvolvida
para tranquíüsar e assentar a administração e para que pudessem
ser respeitadas as nossas tradições heróicas.

Quando a Nação Brasileira estava à exigir de seus go
vernantes, equilíbrio, sensatêz e energia, outra coisa não faziam
senão arrasta-la para o cáos, sob a falsa pregação de amparo ao

operário e que as verbas eram ínsuãcíentes para atender todos
os setôres que gritavam por melhoramentos. O pouco que faziam,
c�m a imprensa e rádio controlados e fiscalisados, pagos com os

dinheiros do pôvo, manchétes enormes e mentirosas falavam do

emprego e do trabalho empreendido por meia duzia que eram

co.nsiderados "donos" da conciência nacional. As repartições pú
blIcas foram transformadas em propriedades, porque demitiam e

admitiam funcionários da simpatia deles. Surgiu então a UD:&

•
para reorganíser tudo que estava à mercê do abandone;e da
desharmonía administrativa. O que os homens da UDN fizeram e

ccostrctram, aí estão para atestar a iniciativa, a dignidade e a

serenidade, justificando com fátos e argumentos, o impulso co

lossal que deram ao Município e ao Estado de Santa Catarina,
que mais de perto, conhecemos o seu evoluir.

Não posso encontrar justificativa, nem tampouco deixar
de dizer que a campanha política. feita pelos nossos opositôres
PSD-PTB, é campanha demagógica, leviana, desprovida de bom

senso, frutos da mentalidade malsã de políticos que confundem

trabalho honesto e desinteressado, com palavras jogadas ao vento

...
em vésperas de eleições. Ag_arram-se á classe operária dizendo
que a Aliança TrabaUústa é-quem paga o IAPI - dá-lhe médico
gratUÍto e outros absurdos. A realidade é bem düerente. A ver

dadeira proteção quem sempre dêu ao operário, foi a UDN. Fo
ram os homens que eleitos sob aquela legenda partidária, deram
a quem merecia, o direito de reclamar - o direito do voto - o

direito da gréve em busca de melhores salários - a amizade e a

�nfiança entre patrões e empregados. Quem estabeleceu no Bra
IiI a democracia, foi a UDN, e éssa democracia é que ampara,
facilita e permite que o operário reclame os seus direitos. Volte
mos com os nossos pensamentos para o pessedo> Antes da UDN
dar o grito da liberdade, exigindo o cumprimento da Constituí
ião, tinha o operário direito à solicitar alguma queixa? Podia ele
azer gréve pedindo melhor salário? Gozava êle de liberdade para
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menta do município de Canoinhas
em tôdos os sectores, principal
mente onde as necessidades forem
mais prementes, como: conserva

ção e melhoria de nossas estradas,
amparo à lavoura, amparo às es

colas, amparo a têdas as classes
sociais, para que Canoinhas pros
siga em sua r6ta segura para seus
grandes e magníficos destinos, hon
rando e digóificando suas glor-io
sas tradições.
E para consecução de tôdos os

objetivos que visam o progresso
do Município, construirei o meu

govêmo, ae eleito Iôr, eôbre oa

princípios da honeatldede, da bar
monia e da imparcialidade. não
visando côr partidária nem poai
ção social. O meu esfôrço será o

de atender a tôdos dentro doa
princípios da justiça e da caridade.

E para concretização dêete ide
al epêlo para a bôe vontade de
lados os meus concidadãos para
que se unam em tôrno dêste ban
deira, para em conjunto. dentro
dos sãos e verdadeiros princípios
cristãos e democráticos, conseguir
mos, cada vez maia. aquilo que
tôdoa almejamos: PAZ. FELICI
DADE e PROGRESSO DE CA.
NOINHAS.

Aceitai. pois. CANOINHEN
SES. a segurança de minha esti
ma e respeito e inquebrantável fê
que me ani�a em ...yêr Cenoicbee
cada vez malar, mais encantadora
e feliz. na sua ininterrupta marcha

pela estrada do PROGRESSO.
DA ORDEM, DA MORALlDA.
DE E DA HONRA.

Reneau Cubas

DOUTOR RENEAU CUBAS, CANDIDATO IA PREFEITO MUNICIPAL DE CANO!NHAS
SAUDANDO O ELEITORADO

FAURY
Faury de Limal Advhsários que

sempre fomos no trato das cousas

políticas, dessa mesma política que
tem o condão de desunir os bc
meus, e que, no entanto, mais
fortalecia nossa amisade.

Eras a maior esperança dessa
novíssima juventude ,canoinhensel
Trazias no coração esses belos e

ardentés Ímpetos, que sêc os tra

ços marcantes de uma raça, que
trepando nos picos das serras con
templam soberbos e altivos o des
pencar das aguas em cachoeiras
brilhantes, afim de irrigar os vales
ferteis e abundantes - com os olhos
brilhantes e inteligentes, enfren
tam ainda a inclemência das chu
vas e dos temporais, vivendo com

CAIXA POSTAL, 2
ümnle: ·IlHm �mMl

CIRCULA AOS SABADOS

Pôvo de minha terra_

Como candidato. pela Frente
Democrática, a Prefeito Municipal
de Canoinhas, nas eleições de 3
de outubro próximo, dirijo minha
saudação a )ôdos os cidadãos désta
rica e florescente terra de Csnoi
nhas, désta terra dadivosa, ornada
d!! pinheirais e ervais sem fim
berço onde nasci, lar onde me

criei, cidade para a qual vivo, de
dicando tôdo meu esfôrço no en

grandecimento do Município e no

bem estar geral de tôdos os seus

habitantes.
-

Levarei sôbre os ombros por
todos os recantos de nosso vasto
Município, na maior pregação de
mocrática qu� a história de nossa

próspera Comuna há de registar.
a bandeira que me foi confiada e

que, mercê de DEUS, haverei de
entregar coberta pelos louros da
vitória.

Saberei, coadjuvado por tôdos
os meus valorosos companheiros,
conduzir a campanha em que es

tamos empenhados, dentro dos
verdadeiros postulados democrá
ticos, com elegância e, sobretudo,
respeito aos nossos adversários.

Médico que SOu, tenho palmi
lhado êste Município em tôdos os

quadrantes E: conheço perfeifamen
te as necessidades de seus habi
tantes, seus anseios e aspirações.
Meus concidadãos. Como can

didato a Prefeito pela Frente De
mocrática quero dizer-vos que não
é de meu feitio fazer promessas.
O que vos afirmo é que, 'Se elei
to for, envidarei tôdo o meu es.

fôrço, dedicando-me da melbor
maneira passivei ao engrandeci-

DIA DA
IMPRENSA

reclamar os seus direitos? Quando êle não recebia o seu auxílio

��r!�� ��r���d;o�:;�!r��e�:cl��:;aa�r�:f:�:n:p�:n:��u���
A nada disso êle tinha direito. Nem dentro do seu próprio lar
êle gozava de liberdade, porque se falásse mal do govêrno ou de

qualquer autoridade, o primeiro visinho que o ouvisse, denuncia
ría, e êle éra preso sem poder defender-se Não há necessidade
de mencionar nomes, fátos e datas, porque o pôvo sabe perfei
tamente quem deu no Brasil atual, o grito da independência e

• quem constitue a verdadeira segurança da democracia. /

Vejamos os operários de Canoinhas. Os da Prefeitura

Municipal, por exemplo, os que estão ligados à administração Mu
-nicipal, recebem salário família e tem casa gratuita para morar.

Ganham nos dias de chuva e êles atenção e consideração rece

bem sempre dos homens da UDN. Quem verdadeiramente am

para e atende o operário? O pôvo que responda.

Decorre hoje, 10 de setembro,
o DIA DA IMPRENSA. Razão
de fatôr imprescindivel à con

secução de ideais comuns, a Im
prensa sempre foi o aráuto de
nossa liberdade dentro dos mais
variados assuntos. Sómente os

que estão mais em contato com

éla, é que podem dizer o alcance
de medidas esclarecidas que se

refletem na comunidade. A Im
prensa percorre e crusa tôdas
as estradas da vida humana.
Graças a ela chegam aos mais
Iongíncuos rincões de tôdos os

países do mundo, notícias que
levam informações que facilitam
e orientam a vida do pôvo.

O progrésso de nosso pais
muito lhe deve, porque sem ela
não se alargariam os horizontes
do nosso grande parque indus
trial, nem aumentatíam as nos

sas riquesas naturais. O Dia da
Imprensa é comemorado hoje
em tôdo o Brasil, motivo 'por
que tambem não poderíamos
deixar de assinalar tão impor
tante data ligada ao desenvol
vimento dêste jornal.

Uma verdadeira onda
de entusiásmo se

avoluma em redor de
JUAREZ TAVORA
As dificuldades porque está pa:

sando o povo brasileiro, a confu
são que reina em toda parte, a

miséria que ronda as classes
pobres-c, mal estar que se nota
em todos os recantos da pátria,

(Conclúe na 4a. página)

Vereador LIMA
Ao pôr do sol do dia 7 de Se

tembro, data magna de nossa na

ciunalidade, quando o céu límpido
anunciava o término de um pecio
do de chuvas - quando nas grim
pas dos pinheiros, os últimos ráios
do astro Rei desapareciam. dese
parecia para sempre FAURY
DE LIMA.

Com apenas 23 anos, era êle
uma realidade e uma esperança
de 'um brilhante destino, mas, êsse
mesmo destino, lhe foi cruel. Ace
nou.Ihe com a miragem das rou

pagens belas e grandiosas, para
depois, apenas deixa-lo sentir o

perfume e a visão de sua exube
rância, extinguindo-lhe a vida em
plêne flama da juventude ..

DE
êsses elementos porque eles são a

obra de Deus para a grandeza de
Canoinhas.

Seus dignos pais - lamentam e

choram a perda do filbo querido,'
cuja lembrança jamais se apagará.
Eles que amadureceram seu espí
rito no sofrimento. nas lutas e na

reflexão, transmitem-nos o senso

da conveniência, entregando ao

supremo Iuie, Deus Nosso Senhor,
o julgamento das causas.

Faury de Lima 1 Na Câmere
Municipal de Canoinhas, a tua
figura jamais será esquecida: por
que ela será o símbolo da moci
dade cencicbense, porque dará aos

homens desta terra a coragem de
se consagrarem ás tarefas do fu-.,_
turo e a capacidade de se ater
menos ao momento que passa, do
que..a eternidade dos tempos que
hão de vir .

Sua última morada, entre tan
tas outras tumbas b ancas de gran
des canoinhenses, aquecida eter
namente pelos ráios do sol e ba�
nhada pelo orvalho de nossa terra,
enfeitada de nossas flôres que se.

rão sempre uma demonstração do
grande -emêr de seus pais. irmãos
e parentes e uma recordação mui
to reconhecida do pêvc de Ca
noinhas.
Cencinhee, 8/9/1955
Carlos Schramm � Vereador.
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A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A prejeride

Oficina

Relâmpago,
Completa IIsistência pllra

SUII bicicletll d:tt:q�:f��:�n;::�r
Péças e mais péças, da menor, até a maior

V E N O E bicicletas novas ao melhor prêço da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICO's

Sempre OfiCINA RELÂMPAGO
(AO LADO DO CORREIO)

�,@®€-"""'�;

APARELHO

�
para descarga

ENGENHARIA E COMUOO
MATIIIZ, RIO DE JANI!IRO

fl.UA1S, slo PAUlO-POkfOÃ&!GII
.t.OINQA, WO KOIaONTl

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Segu ros,ContaPropria

Te� para pronta entrege-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRIGO.
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINH?S PARA QU�ANUAL 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 Garcindo. Se
enc,a:_rega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petícões e etc. _

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5, alqueites de terra
de cultura, com casa de moradia, peíól e outras; benfeitorias,' No
mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com 40 cai
�as e 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�a a Rua Barão do R. Branco

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

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viartel.

!5 Alqueires de terr�ura - em FARTURA
UMA CASA de mad�ua Curitiba'nos, 272

50, Alqueires (Br.catlng�l) - em CAMPININHA

60 ALQUEIRES de terra d�- 2 casas para operártos . 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

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

4 alquei-res de terra de pla�!"'lla casa de madeira (iOx13)
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

quilómetros da cidade, com ponto de ónibus 8 porta.
Meio alqueire de terra n�s do cortume do Schmitt,

a. fiOO.metros do centro da cidade.

/ _,

ProlUre no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lysia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Motores Elétricos Monofáslcos e TrifásIcos
«ARNO»

Orgulho da indústria nacional

Chaves Estrêla T riêngulo de 10· 30·60 emp....
• •êce IE" a clee

Fios e Cabos para lnstelaçôes.- nús e isolados
Correias de Lona e em «V»

Balanças Automáticas SWEDEX e de Plata.
forma até 500 kílos
à sua disposição na Casa

J. CÔRTE
Rua Vidal Ramos, 701

CANOINHAS
Fone 125

SANTA CATARIN�

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

versos modelos

Na ReloJoarIa Sulssa
di 6ui�erme 3. A. SOI!1

Rua Eugenio de Souza

6R'?OCsus�6 ÇP,.H.HE.éER;'

PIANOMEAlfllllbJ
'��.���pa.,of"�. ..

BAHCO"ACIOHAÍDU COMiRCIOX

I r::i;;:;:":';i;;;�·:;"':;;i:::;::'·Ir: - CIRURGIÃO DENTISTA

!! Raios X "- Pontes Moveis e Fixas

II Dentaduras Anatomicas I
i' Rua Vida I Ramos I� CANOINHAS -' SANTA CATARINA
ii:::::::;:;;::::::mn::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IHI:::=::::::::::::::::::I

.Malhas de lã? COMPRA - SE
só Fambra

Céncessicnárics 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-l00 - Pick-Up - 130 HP. - modelo 1954

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

.

Ford-Thames (Inglês) - modelo 1954
Chassis para Onibus - Diesel - 189" • 95 H P. -

com eixo de força I(ARROS DE PASSAGEIROS': IFord-Vendome (Francês) • 4 Porta.s - Motor V6
•

110 HP. Modelo 1954

IFcrd-Taunus (Alemão) • 2 Portas .. Motor 46 HP.
4 Cilindros .. Modelo 1954

Ford Àmericano .. 4 Portas - Motor V6 • 115 HP.

r
Modelo 1953 1

!IIlI
SALÂ DE EXPOSIÇÃO IAberta Dia e Noite

IRua Duarte Scbutel D. 15 Telefolles: 3605 - 3347
E 0,.1 F I C I O F,O R O I

Florianópol is Santa Catari na I
����mm�9�mmmmm�m���mmEmmm9m9m!llll�

e Fambra só na

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

Informações com o senh�r.
Max Schumacher,

Canoinhas

Cavalos velhos.
Tratar na Associação Ru

ral, -ou no Pôsto Veterinário,
ao lado da Delegacia. 1
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OS CORVOS RONDAM -O
CADAVER DE VARGAS...

E' assim mesmo. Os políticos
de antanho, de mentalidade ge
nuinamente provinciana, que en

ttil negavam qualidades a Var

gas, procurando macular o seu

nome, agrupam-se, agora, um

suo após seu trágico desapare
cimento, esperando vitória elei
toral sob sua bandeira. São vôos

baixos, rasteiros, os que empre
endem êlee, ontem em situação
antagônica.
E' assim mesmo, Aliados de

lloje, fôram ferrenhos inimigos
de ontem. Não muito distante
no tempo, em 50, setrem os trs

b8lhistas, e:stradas afórs, na mais

Junta de Alistamento
lilitar de Canninbas
CONVOCAÇÃO

1 - Será co�da para a

prestação do Serviço. Militar em

1956 a classe de 1937. (Lei N.
1.200, de 16 de Setembro de 1950).
2 - Além dos cidadãos pertén

cectee à classe de 1937 serão ain
da chamados, para o mesmo fim:

a) - 011 convocados de eles
ses anteriores ainda em débito
com o serviço militar, inclusive,
011 Incapazes temporenementee-
Grupo cC. - da Cl8SS8 de 1936�

b) - 011 cidedãoa que tenham
optado pela nacionalidade breei
leirs desde que o ato oficial de
opção tenha sido publicado no

lrârlo Oficial entre 7 de junho
de 1954 a 7 de junbo de lQ55;

II) - os brasileiros natura

liJadoe, menores de 30 anca, cujo
ato de naturalização tenha eido
publicado no IJiário Oliciel, entre
7 Junho de 1954 a 7 junbo de
1955,

3 -'A inspeção de eeúde e

seleção será realizada Doa dias
21 a lO de Setembro de 1955

para 08 Municípios de
CANOINHAS e PAPANDUVA

a) - Para evüer-ee o in
COI'�DieDte do acúmulo da apre
IItnt.ação de convocados oum mee

Il10. dia, a inspeção e seleção fica
atum distribuída:
Dias 21 e 22 de Setembro

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Vi�:"� 23: - Distrito de Major

DIA 24: - Localidades de -

�,eiroe, Encruzilhada, Paclencie

V� Hufíco, Rio doa Poços, Bela

G:fI�a,d� lo°tl�o.R���oio Fundo,

Ba?r�� e26�8::ia �!������s de Três

Scr��t�7. -

_

Distrito de Felipe

,DIA 28: - Localidades de -

Pinheiros, Serra das Mortee, Bar

T Maosa, Timb6ziubo, Taquarizal,
R�lllanduá, SaotA Emidia, Imbuia,
d!O .Bonito, Rio d'Areia, Rio

M!t:'la de Baixo. Rio d'Areia do

A
DIA. 29: - Localidades de -

llOiol, Salseiro, PalmitaJ, Cata-

��� ��r�::;1, C:::�fiio ��!:�'
deD!A 30: - Cidade, Agua Ver.

Se' �Ito d'Agua Verde, Piedade,

ffI:"� �:��:��dS�t.a, lIaidê. Ps-

rea�� .

- A inspeção e seleção 8erá

180llZada no Quartel da 3a, Cia,

lhfI
ada, COm inicio Ae 8 horas da

Ca nh_ã. nO(l diaa acima previstos.
, nOlobas, 25 de agosto da 1955

CARLOS NOGUEIRA
1. 'I'en. Del. da 14 D,R.

vil campanha que já se feriu
em terras catarinenses. Nerêu
Ramos não os queria no Poder.
Não os suportava, mesmo no.
mais rígidos ambientes protoco
lares. Aqui mesmo, na capital,
avivamos a memória dos traba
lhistas de Vargas: na Assembléia
Legislativa, Saulo Ramos, então
deputado da pancada de PTB,
recebeu forte murro de Arman
do Calil, do PSD, acontecimento
que revoltou a todos; em Palá
cio quando o saudoso Presiden
te Vargas era recebido pelos
ceteríuenses, em campanha po
litica que o fêz retornar ao Ca
tete, o sr. Saulo Ramos deixou
de ser jogado sacada fóre, mer
cê da intervenção de terceiros,
quando contra êle investiu o

então Chefe da Casa Civil do
Governador Aderbal Ramos da

_ Silva, o Professor Barreiros Fi
lho. numa explosão de raiva e

de adio,

E' assim mesmo. O sr. Gomes
de Oliveira, hoje senador com

o presrígtoso epôío da UON, em
passeata pela Praça 15 de No
vembro, no dia de seu aniver
sário netalícío, conseguiu refazer
o prestigio do seu pequeno parti
do, guindado ao Senado Federal.

E' assim mesmo. Os trebelhís
tas exultaram de elegne, a 31
de janeiro de 51, com a posse
do Governador Irineu Bornhau
sen, que de fato, MUDOU PA
RA MELHOR, a administração
de Santa Catarina, então enfra
quecida e enegrecida com os

desmandos dos senhores do PSD,
comandados pelo sr. Nerêu Ra
mos",

E' assim mesmo. O sr. Telmo
Vieira Ribeiro, Secretário do
Interior e Justiça, iniciou sabo
tagem ao Oovêrno, quando le
vava a efeito campanha contra
os humildes funcionários públi
cos que eram simpáticos ao PSD,
campanha essa que não recebeu
aprovação do Governador Irineu
Bornhausen.

HOJE, os trabalhistas caluniam
aquele que ajudaram a se ele
ger Governador, .s\1vando o Es
tado do céos, esquecidos de-que
o PTB pouco representava, eleí
torelmente.

HOJE, pessedístes e trabalhis
tas, - aqueles liderados por
Saulo Ramos - estão unidos
numa campanha de adias, ex

plorando ainda uma vez, a me

mória do saudoso Presidente
Vargas. aquele que, no Palácio.
aqui, não os recebeu em 1950,
por não o haver permitido o

então Vice-Presidente da Repú
blica, sr. Nerêu Bemoet.;

HOJE, são elés - pessedistas
e trabalhistas - aqueles corvos,

de que falam os cronistas polí
ticos, que rondam o cadaver de

Vargas!.:.
E' assim mesmo".

MotorChevrolet
Vende-se um de 4 cilindros.
Tratar nesta hedação. 2

VENDE-SE_
Prêço de ocasião 10 datas

no Campo d'Agua Verde.

Não alaga. Vêr e tratar com

DARCY WIESK Ix

Renunciou oDiretório do PlD de Ca�ador
Seus membros passaram a apoiar a Frente Democrática

O Governador do Estado, sr.

Irtneu Bornhausen acaba de re

ceber o SEguinte telegrama:
"Caçador, 1 - Os signatarios

do presente, o primeiro prest
dente e os demais membros efe
tivos do diretorio municipal do
Partido Trabalhista Brasileiro
de Caçador, têm a satisfação
de cumunícer a Vossa Excelen-

cia que renunciarem aos SE'US cada no discurso pronunciado
cargos no referido diretoria e na pelo companheiro Normando Te
Executiva Estadual do PTB, afim desce por ocasíâo da Convenção
de prestigiar e hipotecar inteira da Frente Democrática local que
solidariedade ás candidaturas do homologou a candidatura víto
dr. Jorge Lacerda e Heriberto ríoee do sr. Gosta Neves. Aten
Hülse ao Governo Estadual e do ciosas saudações (ass) Tasso de

sr. Costa Neves á Prefeitura Miranda, Normando Tedesco,
Municipal. Nossa atitude está Edmundo Verle, Amélia Busato,
perfeitamente definida e justifí- Arlindo Hac e Pedro Tortato.

Exma.
Aqui estamos, repreeentendo

o Snr. João Seleme, dignissimo
Presidente do Hospital S. Cruz,
que impossibilitado de compare
cer, nos delegou esta tão honrosa
missão, qual seja a de saudar a
ilustre jubilanda da Madre Peu
lina nesta data e nesta festa que
nos é tão caral.

Sabemos que não conseguire
mos fazê-la com o brilho do

Registro Civil
Sebeetiãc Greiu Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Civil
de Major Vieira, Muoicipio e Co
marca de Cenci uhea, Estado de
Santa Ceterine etc,

Faz saber que pretendem casar:

Luie Corraa de Souza e Maria da
Luz Medeiros. Ele .. natural deste
Estado nascido em Ceuoiobee no

dia 21 de outubro de 1935, lavre
dor, solteiro, filbo legitimo de
Francisco Corrêa de Souza e de
doue Msria Luísa Grein domici
liados e reeideotes neste distrito.
Ela natural deste Estado. Curlu
baoo!kQ,!lscida em São Sebastião
do Sul, 00 dia-50 de setembro de
1937, domestica, solteira, filha
legitima de' Aotonio Prestes de
Medeiroa e de dona Lídia Junglee
domiciliados e residentes neste dis
trito.

Faz eeber que pretendem casar:

Altamirro Leeki e Nair Sentes.
Ele, natural deste Estado. nascido
em Erveira, Mafra. no dia 20 de
setembro de 1931, operário. sol
teiro, domiciliado e residente nee- •

te diatrito, filho legitimo de Pe
dro Leekl e de dona Medeíeoe
Leskí, domiciliados e residentes
eeete distrito. Ela, natural deste
l!:atado,)Canoiobas, nascida neste
distrito lIO dia 16 de abril de 1929.
professora, eolteíre, domiciliada e

reeideute oeste distrito, filba de
José Inecio dos Santos e de dona
Angelina Cavalheiro dos Saotos,
domiciliados e residentes neste
distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Codigo Civil art. �
180. Si alguem tiver conhecimento
de existir algum impedimento le
gai. acuse-o para rios de direito.
E para constar e chegar este ao

conhecimento de todos lavrei o

presente que será afixado DO lugar
de costume e publicado no jornal
«Correio do Norte», da Cidade
de Caooillhas.

.

Maior Vieira, 31 de agosto de 1955
Sebastião Greio Costa
Olicial do Registro Civil

Madre Maria Paulina
dinamico Presidente deste Hos
pital, todavia onde as palavras
falham avultam os sentimentos
do coração e do reconhecimento
e se outro motivo não houvesse
Madre Paulina, há aquele que
nos une pelos mesmos principias
de caridade Cristã que são os

de nosso patrono São Vicente de
Paulo, pois devo dizê-lo com

orgulho -- sou tembem
Vicentino, por isso que esta festa
não e somente vossa - é também
nossa - é também de Canoinhas
que grata vos presta esta singela'
mas significativa homenagem.
Como supremo disignio de

vosso destino, dedicastes a

vossa vida a Deus Nosso '!senhor, DI' A 'I' descolhendo em sua imensa lavra, I e egacia UXI I�r e

:q�e:8�:�;;n�:s�8eb���oiSS�u� Polícia de Canoinhas
mais sublime - cuidar dos Recebemos o seguinte oficio:
enfermos, curar- lhe as feridas! Ofício n.? 154/55"
Na Pará�ola do Bom Samerf

tano, consagrou-se o prêmio da
vida eterna, aquele que curou as

feridas do homem encontrado
no caminho e pelo qual haviam
passado o levita e o sacerdote
E porque o prêmio? Porque usou
com ele de "mtsencordte" na

qual se traduziu o amor ao proxt
mo. Essa míserícordía é a prin
cipal inspiradôra da vossa atua

ção no mundo. Ele vem guiando
os vossos atos de toda a hora,
concretizando em vós os senti
.mentos mais nobres e mais fe
cundos da sc.lídartedede humana
Esse mesmo sentimento que
imortalisou Florence Nightingale
e Dna. Ana Nêry.
A primeira que transbordava

todo seu espirito de amôr pelo
proximo, de caridade cristã, de
secrtftcto.

A outra, que acompanhando
seus propríos -filhos na guerra
do Paraguy, dedicou-se durante
5 anos com verdadeira devoção
nos hospitais de sangue, onde

quer que seus serviços fossem
reclamados, merecendo por tsao
o nome de "MAE DOS BRASI
LEIROS"

Tendes seguido os exemplos'
que encontrem raizes nos mais
altos sentimento! que podem
impulsionar o coração humano.
O amor a DEUS - o amor a

PATRIA e o amor ato PROXI
MO,

Chapéo branco - simbolo de
respeito e de venera cão - sim
bolo de paz e de doçura.

Chapéo branco - esperança
de cura e de alivio.

.

D i 5 C O 5 com Libertad Lamarque

Maria

Volvere (filmés Cuando me Vaya) .

Te quiero dijiste (Louca)
Nono
Sentimento gauchoAdios Pampa mia

Caminito Una vez en la vida
Te sigo lsperando Esperanzas

e ou,_ todo. o. dom;ngo. no C!NE Casa Erl,·taVERA CRUZ, o programa variado
em gravações, oferecido peja

Chapéu branco - lenitivo

para ai dores materiais e espiri
tuais.

Chapéu branco - pálio sob
o qual se abriga esta joia pre
ciosa para todos nós - o grande
coração da Irmã Vicentinal

Madre Maria Pàulina.! Nesta
data festiva para todos nos Ca
noinhenses - eu vos saúdo e

rogo ao nosso patrono São Vi
cente de Paulo, para guia-la
sempre como o vem fazendo,
na trilha do seu grande exem

plo na pratica da caridade e

solidariedade humana.

Cenotnbas, 2 de setembro de
1955"

Prezado Senhor:

Tenho a grata satisfação de
levar ao conhecimento de V. S.,
que em data de 25 de agosto
de 1955, por áto de sua Excia.
o Governador do Estado, fui
nomeado para exercer as funções
de "Delegado Auxiliar de Poll
cia", neste Município.
Comunico, outrossim, que as

sumi LI cargo em apreço em da
ta de hoje, perante o MM,Juiz
de Direito desta Comarca.

Limitado ao exposto, firmo
'me mui respeitosamente

GETULIO JOSll USA

IImo. Sr.
Diretor do Jornal cCorreio

do Nortes
Nésta

ALUGA-SE
A Rua Caetano. Costa,

esquina Benjamin Constant,
2 Salas de frente, próprias
para comércio.
Ver e tratar com Maria

Madalena Tokarskí, no ende

reço acima. 2

Defesa da Família
Fortalecimento dos Municípios

Reforma Administrativa
Petr61eo para ,o Brasil
Participação nos Lucros

Direção dos Institutos pelos
Associados

Com Juarez e pelo Brasil
(do Comitê de Canoinhas)

AVISb
A Associação Rural de Cano

inhas acaba de receber:

MUDAS DE PARREIRAS das
qualidade.;;: Niagara, branca e

rosada· Soibel - Americana
Pirovana - MOS'ClÍte italiano.

ra�:l�::���������fr�e��:�
lidade. x
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Modêlo da Cédula Qnica

COLCHAS DE SEDA, COM DESCONTO
SOMENTE ESTE MES CASA FISCHER

Fe�!!s a ��a�d?�:v�dar: EX�SOA��!�: I·bem como as distintas famílias e o povo em geral, para
uma GRANDE FESTA a realizar-se em Xarqueada no

próximo dia 18-9-55 (domingo) em benefício da nova

ESCOLA MUNICIPAL, recentemente instalada nesta loca
lidade e que constará de:

Suculenta churascada, Completo serviço de Bar,
Café, Galinhas, Doces e Salgados, Leilão, "Telegrama" e

uma variedade de jogos e diversões; Ótima música abri
lhantará a testa.
'Haverá onibus de 15 em 15 minutos. partida do Bar Guarani

Antecipadamente agradece A COMISSÃO

(Caso chova a festa se realizará em barracão apropriado) O

TRATORES DE ESTEIRA
Vende-se tratôres novos OLIVER - de 35,4 hp,

Diesel, de esteiras, sem laminas, equipados com arados e

grades de :i2 discos e segadeira.
TRATORES DE PNEUS

Marca "FIAT", modelo 25 - R,lde rodas, a gasolina
com arado de grade de 20 discos. Entrada de 50% e o

restante em um ano. Os tratore� de esteira, pagamento á

vista, pelo Fomento aà Produção Vegetal.
Melhores informações na

Associação Rural ou com Alfredo Garcindo

',-----------...-� O

Vera CruzCine Teatro
APRESENTA:

H o J E • ás 20 horas - Imprôpeio até 14 anos

ASSASSINATOS EM PROFUSÃO
EM TECHN!P0LOR

A bomba de riso que- explodirá alegrl!Q_do e divertàido 09

corações. Eetrelapdo Broderick Grewtord e Claire Trevor

Início da Série Os Tambores. de r:umanchú

ÃM'ANHÃ ás 14 horas Censura Livre

ASSASSINAT9$ EM, PROFUSÃO
Início da Série Os Tambores de Fume.Dchú

A M A N H Ã - ás 17 horas - Censura Livre

I
A MA N H Ã - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

LIBERTAD LAMARQUE vivendo o maior papel em toda
sua carr!ti_ra artiatice no famoso filme

A LOUCA'
SEGUNDA FEIRA - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

A L O U C A com LIBERTA0 LAMARQUE

Sa, e 4a. FEIRA - às 20 horas - Impr6prio até 14 anos

O K I N' A W A
A história dos heróis que sacrificaram a vida no altar da pátria
Os epaixooantee detalhes da heróica íavaeão, de OKIN AWA
Estrelando Pet Ü'Brien, Cemeron MitcheJl, Richard Denniug

5a. e 6a. FEIRA � às 20 horas - Imprbprio até 18 anoa

UMA MULHER DESCENTE
com ELSA AGUlRRE

Para domingo próximo o geendioeo Iilme da Metro

A RAINHA VIRGEM
em luxuoso Techntcolor

Cineminha «São Francisco»

,,-

�.

AMANHÃ, às 3 horas e às 20 horas:

Talvez a maior expressão do Cinema Brasileiro
O Juarez Tavora

Os Três Garimpeiros
O Plinio Salgado

Adhemar de,Barros

Com 09 Heróis de «O Cangaceiro»:
ALBERTO RUSCHEL, MILTON RIBEIRO

AURORA DUARTE, HÉLIO SOOTO

Rodado em exteriores magníficos 00 Mato Grosso

Um filme tão grande como a história que êle contai

FLASH GORDON, 6°. Episódio, e Complementos
O Juscelino Kubitschek

A Festa pró construção do Ginásio Santa Cruz recebeu
O � - , __ .. " _ -_ .. _._-- mais uma vez apôio Incondicional do pôvo de Canoinhas

� & • A:pezar do máo tempo, a festa patrocinada pela Diretoria
CI (2 DOBRA) do Ginásio Santa Cruz, demonstrou a grande abnegação e o in.
e,

1
te�êsse que o pôvo de Canoinhes tem pelo importante educendá,

,__,

., "rio em construção, este mesmo pôvo que -ceracterísa-se pela iII.
rara iICe-rm�l�ente �a Re���llca tensídade com que, colabora pare os diversos eetôrea que precísee

de ajuda e de desenvolvimento. Mesmo com o dia chuvôso, úmido

O Milton �mpos �a��e�:a;a;:i��eeag:�o���a�Oi n� �:St�rt.a��oC���:i!�:� �:d�rs:
seus filhos estudar em outras cidades e ficarem privados do COIl.

vivio de seus pais.
Já na campanha da têlha, efetuada a meses etraz, o re

sultado superou todas as expetatívas e ainda foi o pôvo que
transformou com a sua bôa vontade e o seu altruísmo, o negatí
víamo existente em muitos de nos, considerando a crise financel
ra que óra atrevésse o nosso pais. Meréce aplausos e elogio! o

.... __ _ _ _ .. _._. pôvo de nossa terra por tão brilhante contribuição a iniciativa
levado a efeito para a construção de mais um estabelecimento
de ensino de real importância para o progresso de nosso Muni-

..................._ _- cipío. Após a batalha, desde tempos remótos, os generais recom·

pensam os seus soldados, colocando no peito, as medalhas de
honra e de patriotismo. Na festa pró construção do Gtnásto, des
tacaram-se como sempre, as Comissões das heróicas Senhoras de
nossa cidade, que semanas após semanas, percorreram todo o iII·
teríor do Município, em busca de donativos etc. Estas e outre
que ajudaram anonimamente, prestando todo auxilio e essísten
cia para que a festa se desenrolasse na mais perfeita ordem, ne-

da faltando ao pôvo, merecem a MEDALHA·DA GRATIDÃO de

D' C".
todos nós. Ao Irmão Geraldo Luiz e a Otto Friedrich, Secretário

L 1 egistro I VI e Presidente da Assocteção, incansáveis orgenísadores da festa,
generais invictos da batalha da educação, legitimos comandantes
da bôa causa .

Brevemente publicaremos o resultado geral da renda arre

cadada por ocasião da festa, em todos os seus pormenores
Escreveu - Alfredo Garcindo - Membro da Diretoria

O João Goulart

o salvador é Juarez Távora.
Em todo o território nacional

O6x Danton Coelho

O

Eis a cédulll: chalOl'da «íHlica», a qual
foi aprovada pela Câmara, onde os ân
tereesce do PSD impediram que se es·

tabeleceeee o princípio da rotatividade
dos nomes, considerado Indíepensevel
para impedir o voto dos analfabetos.

João Augusto Brauhardt, Es
.

cnvão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do Distrito de Feli
pe Schmidt.

Faz saber que pretendem ca

sar: Manoel Anastacio Alves e

Ana Souza. Ele, natural deste
Estado, nascido em Vila de Pe
nha no dia 20 de Dezembro de
1929, motorista, solteiro, domi
ciliado e residente nesta vila,
filho legitimo de Anastacio Vi
cente Alves e de Dona Jovtne
Lúcia Alves domiciliados e re

sídentes.nesta vila. Ela, natural
deste Estado, nascida em Porto
Veloso, Díst. Valões no dia 3 de
Julho de 1936, doméstica, sol
teira, domiciliada e residente
nesta vila, filha legitima de João
Francisco de Souza e de Dona
Maria da Maia Souza, domicilia
dos e residentes nesta vila.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, ecuse- o para fins
de direito. E para conster+-e

chegar este ao conhecimento de
todos lavrei o presente que se

rá afixado no lugar de costume
e publicado no Jornal "Correio
do Norte», da cidade de Canoí
nhas.

Felipe Schmidt, 25-8·1955

João Augusto Brauhardt
Oficial \�o Registro Civil

Uma verdadeira onda de"/,(CONCLUSAÓ)
,

levarem o pçvo a convencer-se

de que só há um caminho para
remedias tudo: é entregar o go
vêrno do pais a um brasileiro
de qualidade suficientes para,
depois de eleito, resistir ás ínju
ções politicas, capas de gover
nar o Brasil com imparcialidade
e superioridade, capas de agir
com energia contra todos os

antros de corrupção, para que
as nosas riquezas sejam explo
radas em ritmo crescente, para
que a produção demande nor

malmente os mercados de con

sumo e para que esse avalanche

repugnante de explorações, de

ganância, de volupia insaciável
de riqueza à custa do povo,
tenha um fim. se multiplicam dia a dia os ce-

Esse brasileiro capaz de go-
mítês que trabalham pela c�'

vernar o Brasil como o pov:J
didatura do grande brasileUo,

deseja é Juar�z Távora. e::ep�������� ��emZi� !���A
.

sua ca�dldatu:a nasceu d dos serviços à familia brasileUs

�:s�mie�\�!:�t�a��nr����;c�� 'Juarez Távora é o candidata
povo, contra uma situação que do povo e é o govêrno que o

não pode continuar, porque de povo quer e precisa.
uma vez por todas deve desa- Votar em Juarez Távora é sal'
parecer do cenário naciona1 var o Brasil, E. de SouZll

essa lama que na política ge
tuliana, invadiu até os departs'
mentos do Palácio Presidencial
o ex-presidente foi a maior

decepção política de toda a his
tória brasileira, e os trabalha'
dores, à medida que vão temeu
do conhecimento das negocíatas
dos roubos. das fraudes, dos es

cândalos cometidos à sombra e

ao amparo do getulismo, o pO
vo vai se tomando de raiva e

indignação e-compreende quan�
tem sido ludibriado nestes últi
mos anos. Esse mesmo pôvo não

quer que essa situação perdure
e é ele, com seu voto, que v81

transformar a politica adminis·
tratíva no Brasil._

PARA FeRIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI�AS,
FRIEIRAS,

"��"'!i!!!!!".!I�����I!I!'!!I!II1II1 ESPINHAS, ETC. R.
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CORREIO DO MORTE 10.9.1955

ATENÇAO
Senhores proprietários de eutomóveis e-ecemlnhôes :

O rroprietário da Vulcanização e Recapagem
cCOTTO RITTER"

estabelecido à Rua 7 de Setembro, 76

AVISA que acha-se instalado com formas novas,

estando apto a atender todo e qualquer serviço de

vulcanização, para qualquer bitola.

RECAUCHUTAGEM �om formas novas, para as

seguintes bitolas:

pnéus 700 x 20 ao prêço de Cr$ 1.000,00
750 x 20« «« 1.100,00
825 x 20 «« «1.200,00
900 x 20,« « « « 1.400,00

« 1000 x 20 « « « « 1.600,00
SERViÇO GARANTIDOI

i
�:� VENDE�SE <�

íl 70 alqueires (700 margas) de terras, a 800 metros acima do
nivel do mar. Em parte plana e outra parte levemente Inclí
nada. Não tem montanhas nem pedras. Muito própríc para
8 lavoura mecânica e cultura di! TRIGO, MILHO, FEIJAO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode ser fornecida à Estrada de Ferro. Tambem tem
. �", rpuita HERVA MATE:"

� I.

O clima é muito saudavel e agradavel Prosperam asfrutes euro,

peas como:maçã, pefaa,�mei.a8, pecegos, uvas,mermelce.etc
M:ais inform'a'ções co� o pro"p,rietário:'

,'.1' '" • OI" lU,.. H O M K E. em Joinville
•

ou co� -\lfI;'e'do' Garcindo - Caixa pos
...�al, 56 - Ca�ot�h8S

COUROS DE CAB�A
Compra.se quelquer quàntidácl�

Paga-se o melhor prêço da' praça

na CASA PEREIRA

AGRICUL TOR!
Planle menor area e colha- mais com

SALITRE DO CHILE:

Sódico ou Duplo Potássico

I
Sôdico. 16% de azoto

CONTÉM: Potássico:. 14-15% de azoto e 10-11% d� pO,tássio
e rnara 32 elementos menores Indispen
sáveis a saúde e produtividade das plantas,

Ano após ano, os falos confirmam que o

SALITRE DO CHILE
* Aumenta a produção e melhora a qualidade
* Aumenta o número de brotos novos
• Segura as floradas e os cbumbínhos .

• Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas
• Ajuda a corrigir a actdês do solo
• Recupera a planta das secas prolongadas

SUA APLICAÇÃO É FACIL E ECONOMICA
_. Conserva o solo fresco e mais tempo úmido
• Quando puro, antes da florada ou no perfilhamento

1-* No momento que a planta necessita: li3 no plantio' e 2/3
em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Solicite instruções m.is detalhadas aos Agentes do
S.litre no Paraní

Albano Boutin & (lJia. Ltda.
Flllai

Av. Paraná s/n (!;aida� p. Ibípcrã)
Cx. RostaI, 18 • Fone 1048

Telegramas: eBOUTIN"
LONDRINA

Farmaci·a Ofiveira
Esp�cialiJades Farmaceuticas

Perfumanas. - Produlós de Beleza de Helena

Aublnslein, Margaret Duncan, Coly e outras

Artigos de To'ucador etc,

Manipulação escrupulosa! Preços módicos!'

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

RENEAU CU-BAS
"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 nç
ticiário, apresentando a biografia de todos os nossos

candidatos para o próximo 'pleíto de 3 de outubro.

Aproveitem ...

Pelo menor prêço da
Praça, a melhor Máquina
do Brasil,

PREZADO AMIGO,

,. Você, como eu, está convencido de que sómente JUAREZ
TAVORA pode dar aô País, o govêeco de mcralídede., admi-
nistrativa de que tanto necessitamos. '\

E' imperioso que você Coopere nesta campanha de alicia
mento e l,>rClpaganda, que estamos realizando em todo o BRASIL,
transmitindo a nossa mensagem de fé a cinco oumais de seus amigos.

COM JUAREZ E PELO BRASILI

(do Comitê de Canoinhas).'

Excefente Oportunidade
vende-se: ein Agua Vefae, margeando ali e'strada

para Major' �i�lra," um lb�et �om ��.09g ��, aproxi
madamente, cercado, com bôa casa de morada, luz
instalada, doi'" poços, paiol e outras benfeitorias,

Preço e cOJidlções, tratar' nesta redação ou com

o proprietário Snr: Á�onso Trapp,
.

2

Tem bom gosto1
Tome Gafé S. Tereza

que atende em aluguel, concertos, reformas e vendas de
bicicletas e tudo que se referir ao ramo,

e ainda mais, atende a domicilio.

Está localizada ali junto com o edifício ADOLFO VorGT

n::::::::m:::::::::::::::::::::::g::::::::::::::m::::;:.:;::::=:::::::::::::::::::::;:::::=:::m:::::::::::::::::::::m::::m::::::::::::::::Ü

II Fosfato Eseória de Thomás �
11 o mais anligo, alivo, eficienle e econômico adubo fosfatado e cálcico I
'i que oBrasll já conheceu e vem usando, Í!

!:.! CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em ãcido cítrico. 2% (método Wagner) l-
i 45/50% de Cãlcio em forma de cal livre e combin.da ii

ii 8/10% de siliclo e enxofre �
li,; �j�� �: ::�ng���S, cobalto, tltâneo, vanédlc, cromo, etc.. ii

B� . NEUTRALIZA e corrige a ecídêe dali terras. i"... EQUILIBRA o metabolismo das plentaa.

t
...

��IJ�'VE�EES�ter::llt:r�a�9S!���Ía��:.io. "" D'

151
• :É DE AÇAO BRA,NÕA, por isto é inoíeneivo li terra. 'U

• Seu efeito RESIDUAL (orma 811 mesma. reaeevae na terra que' se obteriam com H
-

(artes estrumações. I

i
.

���DDl8ot�t::n����lIm�n�:8�a��i(::r:e�' traneforma-ee FAVOR'AV.EtMENTE: ti
,

,

• SEGTJRA «dellenvolve�tta?rdinarlao:íeD,te os (rutoBuoiformizando a: oiàt'Utidade ft
• RETÉM' a florada.

I O FOSFATO ESCORIA DE THOMAs, i urtl' .xl:.'.htc .dubó <ih.. nã"b .bfr. e

I
menor intervenção de ácidos. Seu efeito é lento c dur..dout'o, cHtg.ndo •

surpreender' até os mail descrentes. Qu.nto m.ior for o grau de ACIDES,
maior lerá o leu relult.do.

I Importaç6es DIretas - Éstoque Pennanen1e - PrêçosAcceSSlvels

I AlBANgÕS eBÓÜTít�t�.n(�Ã�t llOÂ. =

MATRIZ FUNDADA EM 1897' FILIAL ii'

I Av, Capanema, 155/J91 Av. Pereuâ ./n (sai�a para Ibiporií.) I
Cai� Postal, .332 Fone l048 - Ceixe Postal, 18

Jnn::llm:::::::::::::=I���:���:::::::::r.::::un:r.::::::=::G;;::::I::::::::::=11I��::�:::mun::a:I:I=::.
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II Para Presidente da República
VOTAIEM

.

III! -

III!II

I Para

lIill
lIill'
II1II'

i
-

--JORGE LACERDA
I Para Vice-Governador H E R I B E R TO H O L S EI11III, ,

.

I
.

I
. PARA PREFEITO MlJNICIPAL DÉ CANOINRAS

i
I ��NM��! ECA�f��S.'
I -... , I'�"'''BBea•••••••••••III!II.�����.�.�m''�III!II�lIi!l.���••••�.�.elli!l��

II

Vice.-Presidenle MILTON' CAMPOS I
Frente Democrática I

,

UÓN - PSP - PDC - PRP
..

PARA GOVERNADOR
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