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Derrotadó o sr. Prefeito

Repercussão da nossa futura 2.a Exposição
Contederação Rural Brasileira
Orgão Nacional Representativo da Agricultura e Consultivo do Governo

Em 29 de agôsto de 1957. Apresentando agradecimentos
Senhor Presidente,
Ac_u;ando o recebimento da

vossa .circular n. 1, temos a sa

tisfação de comunicar que esta

Confederação houve por bem
credenciar seu Diretor Técnico,
Deputado Waldernar Rupp, para
representá-la na 2a, Exposição
Agro-A vícola Industrial, con
dignamente realizada sob os

auspícios dessa eficiente Asso

ciação.

Ao Sr ." Alfredo O. Gar
cindo DD' Presidente da Asso

ciação Rural de Canoinhas -

Santa Catarina.'

fazemos v_otos que, o importan
te certam� seja coroado do mais

profícuo êxito.

Cordiais saudações
Virgílio Távora

Vice-Presidente em exercício

AlISTAVEIS,.� �tEGIVEIS
'. �'f,

Estatuindo a Constituição serem "inelegíveis os inalistáveis",
consagra a contrário senso, como regra, a elegibilidade dos alis

táveis, o que realmente faz, com as excepções que estabelece,
como a referente aos maiores de 18 e menores de 21 anos e outras.

Interessa, no momento, atentar ao precéito, em vista da
ardorosa campanha que se encetou em favor da redenção eleitoral
dos analfabetos no Brasil, através de emenda constitucional, su

pressiva do item I do artigo 132 da Lei Suprema. Porque conse

quentemente, surgirá relevante questão: a que concerne à elegi
bilidade ou' inegibilidade dos analfabetos.

Pela regra geral, passando a ser alistáveis, êles deverão
passar, também, a ser elegíveis, o que não excluirá, pitorescamente
um SHOW parlamentar de primeira ordem, através da atuação.
de vereadores, .deputados e senadores iletrados. Para não falar
nos cargos de função executiva, os quais, coerentemente, por igual
deverão ser franqueados aos analfabetos. E - note-se - com larga
"CHANCE para êstes urna vez que não é para desprezar a hipótese
de haver partidos que os incluam com suas chapas e de que, por
motivos de afinidades, o pendor das massas iletradas, que cons

tituem a maioria, haveria de manifestar-se, muito provávelmente
em favor dos candidatos analfabetos.

Objetar-se-á que nada impede que, dando-se o direito de
voto aos analfabetos, se mantenha, no entanto, sua inelegibilidade.
Está certo. Mas então, o dir,eit? que se lhes vai outorgar, não
será um direito íntegro, completo, perfeito. Será um direito mu

tilado, um meio-direito, a ser usado por uma enorme massa de
cidadãos. Uma berrante anomalia, portanto.

E para que? Para melhorar o nível cultural das câmaras
e tornar mais acertado o provimento dos postos-chaves da pú
blica administração? ..

Será concebivel que o acesso dos marginais da cultura às
eleições, com sua evidente falta de discernimento, e com a larga
faCilitação à fraude, à pressão, ao "embuchamento'!,',<l.fi,e disso decor
rerá, venha de algum modo, resultar em benefício de nossa evolução
política e do aperfeiçoamento da prática de :.rJ.O'sS:as instituições?

Ano 12

A Câmara Municipal regeitou projeto de lei denomi

nado Taxa de Pavimentação - Atitude digna
do Vereador Nazir Cordeiro

Há dias vinha tramitando na Camara Municipal, projéto
de lei de autoria do Exmo. Snr. Prefeito, que institua a "Taxa

de Pavimentação". A opinião pública de Canoinhas, acompanhava
càm desusado interesse os debates sôbre a materia, como também,
manifestava sua repulsa ao novo tributo a ser creado. A bancada rmnli�tari�:�.�. �ÀR�Àl��
da UDN, lutou bravamente contra a novo assalto à bolsa do �

contribuinte canoinhense e graças aos seus ingentes esforços, CAIXA POSTAL, 2

caiu por terra a pretenção do Sr. Prefeito. ������������������••�������������������������

Convem ressaltar a conduta digna do- vereador petebista
Sr. Nazir Cordeiro, o qual, desde o inicio manifestou-se contra

rio a quaisquer aumentos de impostos que viessem a Camara pa
ra estudo e aprovação. Essa atitude não encontrou receptividade
no meio governista, quando devia ser um toque de alerta para

que finalmente se. puzessem um freio à essa mania de aumentos Data magna da nossa nacio-
de tributos municipais, mas qual, - não se deu ouvidos a razão nalidade é o aniversário natali-
e somente prevaleceu essa msanea de majoração que vem dorni- cio do Brasil livre é data-símbolo
nando a administração municipal. Forçado que foi a licenciar-se, para o nosso patriotismo e para
o vereador Nazir Cordeiro, deixou de comparecer a sessão de a nossa liberdade. "Dia da Pá-
sexta-feira dia 30 de agosto, entretanto, verificando que sua ati- tria" foi denominada ela, e mui
tude viria prejudicar o pôvo de Canoinhas, não vacilou, e na acertadamente, porque nesse dia
sessão seguinte, isto é, dia 2 do corrente, reassumiu suas funções de tantas emoções patrioticas,
para logo de inicio declarar que veio para cumprir com o seu ao compasso das musicas alusi
dever, que no caso, era votar contra o novo imposto, mas a Ia-

vas, pulsa, vibra e canta mais
.

vor do interesse coletivo. Foi sem dúvida uma atitude digna, a forté a sinfonia, de brasilidade
qual carreou para o mesmo as simpatias e a gratidão do pôvo dentro em nosso peito.
canoinhense,

.

A propria bancada udenista fez ao Sr. Prefeito um apêlo • Pátria - como bem escreve

no sentido de que fosse retirado o projéto em referência, arguín- o leader católico Tristão de'

do os grandes prejuizos que a população vem sofrendo face as Ataíde - não é um grêmio po-

chuvas, nada disso encontrou éco e o resultado aí está, prevale- litico que•. pode s e r dissolvido

ceu o bom senso da maioria dos representantes do pôvo e a arbitrariamente desde que cesse

estas horas o edil canoinhense deverá estar pensando que na de- o nosso ínterêsse em nos con-

mocracia "Governo é Governo enquanto o pôvo assim o quer". servarmos adidos a êsse grêmio.
A Pátria trazemo-la no san

gue, trazemo-la na educação
que recebemos, na forma de
nosso espirito, na íntima con

formidade com o passado, na

adequação sutilíssima à paisa
gem que nos cercou desde a

infancia. A nacionalidade não é
uma associação arbitrátia, e sim,

..[]".

"ii.
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SALVE 7 de SETEMBRO

S'(JSPE N S AS,
comemor ações
de 7 setembro
Como medida preventiva con

tra a propagação da gripe que
ameaça as populações -brasi
leiras, principalmente as do sul
do país, resolve o Exmo, Snr.
Secretário da Educação e Cul
tura de Santa Catarina, per so
licitação do Exrno. Sr. Secretário
da Saúde e Assistência Social,
suspender as cornerr.orações do
dia 7 de setembro. Em outras

capitais, as mesmas medidas
estão sendo tomadas em virtude
do elevado índice propagatório
da moléstia.

Em Pôrto Alegre, de acôrdo
com o que vem noticiando a

imprensa, foram suspensas as

tradicionais comemorações do
"Dia da Pátril:\",
Conforme nota oficial do Mi

nistério da Saúde, 8 terrível
. gripe já penetrou no país, pela
cidade de Uruguaiana, no Es
tado do Rio Grande do Sul.

No momento, conforme su

gere o sr. Secretário da Saúde,
torna-se necessário tomar me

didas preventivas capazes de,
pelo menos, evitar 8 propagação
cu predispor o organismo às
moléstias infecciosas - no caso

8 gripe -, devido a diminuição
da resistência orgânica.
Por êsses motivos, resolve'

S. Excia. o sr. Secretário 'de
Educação, suspender as come

morações, tais como reuniões
cívicas, desfiles e outras mani
festações coletivas escolares,

'_

-/'lf

como a propria etimologia da
palavra indica, o lugar em que
nascemos ou renascemos.

Amor da Pátria como já
disse ilustre orador -�é cum

primento conciencioso de todos
os deveres de cidadão: é votar,
é pagar tributos, é prestar ser

viço militar, é zelar pela con

servação da ordem pública e

pela integridade dos direitos e

das propriedades comuns,' é en

tregar-se ao trabalho honesto,
é sacrificar-se pela comunidade
em todos os tempos e sobre
tudo quando a nação chamar
às armas seus filhos "para a de-

fenderem contra a invasão es

trangeira.
O amor à Pátria enquadra-se

perfeitamente. entre as virtudes
cristãs. Disse o grande papa Pio
XI que o verdadeiro conceito
da caridade cristã não só não
desaprova, mas antes santifica
e anima o justo amor à Pátria
e o justo sentimento nacional.

Que Nossa Senhora da Apa
recid», Padroeira do Brasil livre
e autônomo, continue zelando e

espargindo suas bençãos sôbre
o seu pôvo para que jamais falte
a esse mesmo pôvo, esse preci
oso bem "que é a LIBERDADE!

ATESTADO ·DE 'INVEJ.A'
DESPEITOE

A velha ponte prova a clarividencia dos pioneiros, diz o

Barriga Verde de quarta feira última. Até aí, nada- a contestar,
quem construiu teve visão e capacidade; mas, dizer que a ponte
"Irineu Bornhausen", de cimento armado, larga, cartão de visita
-de nossa cidade é a "càusadora da enchente" porque represa
as águas, essa não, tenham paciencia, não podemos receber sem

dar troco. Vamos ser despeitados, invejosos, cobiçosos, mas, não
tanto assim. Já sabiamos quantas noites mal dormidas, a ponte
de cimento armado construida pela UDN tinha e tem causado ao

Barriga Verde e companhia, mas chegar ao cúmulo de dizer ta
manha anomalia, é de quem tem vento na cabeça, ódio nas en

tranhas e pensamentos sem inclinações para o reconhecimento.
A pretexto de justificar a administração falida dá Aliança

Social Trabalhista, de justificar o abandono em que se encontra
o nosso município, da falta de interesse-administrativo do atual
Prefeito, Barriga Verde culpa uma linda ponte, moderna, da atual
enchente do Campo d'Agua Verde e Xarqueada. Não é expressão
de 10UCG? Assim que o jornal saiu à rua, ouviu-se em toda a

cidade verdadeira repulsa ao jornalsinho que se diz "grande"
sem expressão.

Que nos perdoem a franqueza, certas "figurinhas" do
Barriga Verde, mas, escrever asneiras num jornal que diz ser o

arauto das aspirações do povo de Canoinhas, o jornal que diz ter
trabalhado pelo seu progresso, culpar uma ponte de cimento pela
enchente, é passar um autentico "atestado de inveja e despeito".
Desmintam isso, enquanto é tempo, senão lá fora cairão no ridículo.

\.

o se ouve rodinhasque nas
COLABORAÇÃO DE ELEME

Um dia dêstes tivemos a feli
cidade de ouvir em uma rodinha,
a exposição de grandiosa e promis
sora ideia de determinada perso
nalidade de projeção em nossos

meios.

Trata-se da organização, no seio
de certa Associação religiosa local
de uma Banda de Música.

.

Outros já têm acaniciado tal
ideia que, infelismente, corno tan
tas outras coisas, não tem tido
resultado prático e concreto. Oxa
lá, desta vez, frutifique, são nossos

votos porque desejamos o progres-
Q' desta terra e o bem estar do
seu povo.

, .Todos , nós sabemos que uma
Banda de Música é coisa impor
tanté, .mermente nas cidades in
terioranas) para o abrilhantamento
de suas festas para o embeleza-

mento dos desfiles patrióticos nos

dias consagrados à comemoração
de grandes acontecimentos histó
ricos, ou simplesmente no abri
lhantamento de noitadas alegres
em nossas praças públicas.
Muito bem Sr. G.M.,lute pela.

sua ideia e tenha a certeza que
outros estarão ao seu lado. Apro
veitemos o calorzinho que ainda
resta nas cinzas da Bracatioga
queimada pelo nosso idealista
amigo Indio; façamos nova foguei"
'ra, mas, desta vez com "Nó de
Pinho".

UDENISTA'- O t,.eu Partido
precisá do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro
curando um dos póslOB de
qualificação' da cidade.

ç'',

"
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CASA DE FRIOS
Erna BerJa Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas . Selecionadas
\

Conservas nacionais e estrangeiras

Façam uma visita à nova e bem sortida, a primeira
CA S Â D E F R lOS de Canoinhas

Rua Seno Felipe Schmidt - Prédio Michel N. Seleme

CASA ESMALTE
RUA PAUl.A PEREIRA" .362

TEM AO SEU DISPÔR:

Tintas I
fundos

em pó a óleo
esmaltes vernizes
facilite - betonol, etc., etc.

e massas Sherwin-Williams
Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

martelos, torquezas, ali
cates, serras, cepilhos,
formões, chaves de fen

da, chaves de boca, li
mas, grozas, brocas, es
meris, pedras de afiar
ONÔMICOS

Ferramentas
FOGÕES EC

:1 ...........................,..........�

_- Edifício p'róprio

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina.

Relâmpago

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à..vista e a. prazo

. Sempre OFICINA RELÂMPAGO
•

Rua Paula Pereira

A Associação Rural tem à venda
Vacinas - <Se Iocolo e para cólicas de animais; contra o

Carbúnculo Hemático; Rodhiavita; Penicilina; Zothelooo
para cães; Zothelono para animais; Afisulfa para aves;
Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam contra

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

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

.

Inseticidas - PÓ de gafanhoto; PÓ para imunizar se

mentes; Cupra vit para pulverização das plantas contra

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

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

MáqUinas - Semeadeiras manuais; Carpideiras; Arados;
Mãquinas para matar formigas; Descascador de arroz m.
nua!.

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

Lote à"Venda
vende-se um lote medindo

1436 mts2., com 40 mts. de
frente. Loteamento Stüber,
próximo Esq. Dambrovski.
Otimo terreno. Pronto para
receber construção.
Tra tar condições com o

proprietário AMARO MAR
TINS DOS SANTOS. lx

Procure no leu fornecedor·
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

/"As melhores
malhas de Lã

(!afl,(L e,.,tittt

2 CASAS
No loteamento do Jardim

Esperança, vende-se 2 casas

recern-construídas de ma

deira com os respectívos
terrenos.

Tra tar com o sr. Ludo·
vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Banjo
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo, Prêço de ocasião.'

Tratar com o sr. Castro 1. Pe
reira, à rua Getúlio Vargas, 882,
ou pelo telefone, 289. s.o,

S. Tereza EspeCial
o seu café

VENDE-SE
1 motor Diesel - fabricação

inglêsa - 8 BR? - 1 cilindro
- 4 tempos, arranque manual,
resfriado à agua, com alterna
dor de KWA - para 110 ou

220 - com correias e quadro
de contrôle,

Ver e tratar com Waldemar

Knüppel no Escritório de Al
fredo Garcindo.

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de 6uilherme J. A. Souza

,8 Rua Eugenio de Souza

ICobertores

de Lã

2.a Exposição Agro Avícola Industrial
Atençã.o! Senhores Lavradores e Criadores

.

A Associação Rural de Canoinhas pede que desde já te-
servem produtos da lavoura, corno sejam: milho, arroz, centeio,
etc., etc., bem como submetam os. animais: equinos, bovinos, etc.
a tratamento especial, afim de que os mesmos apresentem-se em

bôa forma para a exposição de novembro p. futuro.
A capacidade de produção do nosso mnnicípío deve ser

apresentada ao visitante, porque será desta forma que mostrare
mos a fertilidade de nossas terras.

Os cereais em grão deverão ser trazidos para a exposi
ção em saquinhos brancos de 1 quilo; milho e trigo também
poderão ser expostos em espigas e feixes, assim como também
raízes de aipim, abóboras e batatas, Tacto o cereal que consti
túa novidade em tamanho e pêso, deve vir para a exposição.

A Associação Rural de Canoinhas, de setembro em diante,
iniciará o recebimento de todos os cereais inclusive a confecção
de fichas dos criadores.

Para quaisquer informações queiram dirigir-sé ao escri-
tório da Associação ou à Alfredo Garcindo. s]»
:9:::::::C::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::;:=�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::
:i ,ii

ii D Aristides Díeme-r ii
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ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii"
"H
"

ii Dentaduras Anatomi(as H"
"

ii Rua Vidal Ramos ii
Ü CANOINHAS - SANTA- CATAAI�A H
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DATAS 'A VENDA'
Vendem-se 40 datas na Estrada Marcílio Dias.

DATAS A PARTIR DE c.s 5.000,00.
Para venda global preço razoavel, a combinar .

T ratar na Casa Pereira, à rua Getúlio Vargas 882.

Trilhadeiras à Venda

,

J.Côrte
...

:-;�
,

Rua Vidal Ramos, 36

Caixa Postal, 76
Canoinhas - S. Catarina

Esquadrias metálicas da melhor procedência para
sua construção V. S. encontrará aos

melhores preços e condições.
\

Atenção Senhores Construtores

I�========,===============================-=.·=·_==
...

·=.====

A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uso mecânico e animal), da marca "S L C",

.

Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 20

Representante RO DO LFO KROLOW
- Canoinhas, sc.Rua Major Vieira 479

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sensacional liquidação' de
NOVIDADES. Preços

COMPRAR BOM

7-9-1957

artigos ,�e inverno
nunca vistos. Aproveite

E�· BARATO� na Lojapara
__..----..------..--------------..--�--------..----------------..I----....----..._--------..------------ _

'" P·I R A GY "
- G ra n u I a d o

Isca envenenada contra as formigas cortadeiras de

morada subterranea. Este formicida é de fácil aplicação.
Não necessita aparelho algum, nem água.

"pIRAGY"-Granulado é o mais barato dos formi

cidaa porque mata de verdade com uma aplicação apenas.
MODO DE USAh: Aplicar de 1 a 3 colheres das de sopa
cheias de "PIRAGY"-Granulado, ao longo de cada caminho

(carreira) com formigas em atividade, si possiv�l o mais

perto do olheiro de entrada. Dentro de 15 mmutos �s
formigas começarão a levar o produto para dentro do formi

gueiro, onde o mesmo exercerá sua ação destruidora. Não'

aplicar este produto em dias de chuva, e sim nas horas

mais quentes do dia.

"PIRAGY"·Granulado é inócuo a seres hu
manos e animais domésticos.

A' VENDA ASSOCIAÇÃO RURAL. 4x

ATENCÃO
�

(A(ADORES I
•

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

os calibres Espingardas mochas e de cão.

Fabricação espanhola, «LA SORDA», fa
bricada com os afamados aços toledanos. Es

pingardas de fabricação nacional fogo cen-

trai e pica pâu, Municões em geral pará
armas de fogo, em breves dias em ex-

posição nas lojas
\ Â

J. CORTE
Rua Vida} Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - STA. CATARINA 3

RODOLFO TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICADORA
,

à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
, : preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma 'CONFEITARIA especializada com café.

A Maior Novidade da Prdca
•

Já viram a exposição de móveis de todos os

tip'õs e feitios de VOLKER VO LRATH, à rua Fe
lipe Schmidt, perto do Hotel Scholze?

Tem em exposiçáo para a venda os seguintes
tipos de móveis:

.

,

'

Móveis de vlme,>Grupos estofados, Col
chões de molas e Sofá-camas «CITY - TEX»
e outros móveis avulsos de sua esmerada
fabricação.

Está vendendo móveis à vista e a prestações.
Oferece tôdas ao garantias e presta qualquer

asaiatência.
Visitem sua exposição sem compromisso e

lntelrernse das inúmeras vantagens que a casa de
móveis VOLKER VOLLRATH está oferecendo aos

seus freguêses_
-

Não comprem móveis fora. da (?raça_ sem p�i
meiro conhecerem os de sua fabricacào. Deem valor
ao que é nosso, comprando o que nós fabricamos e

por melhores prêços.

na LOJA DAS
a óportunidade
das Novidades!

. Novos deputados. ingres..
sam "nas· fileiras da UDN

- Deixei o PTB por discordar
da sua atual orientação de não
seguir nenhuma linha doutrinária
e, principalmente, porque êsse par
tido está submetido à vontade
maleável e ambiciosa do seu pre
sidente -- disse à TRIBUN A DA
IMPRENSA o deputado Gabriel
Hermes que, rompendo e desli
gando se do petebismo, ingressou
na UON.

Lotes à Venda
rÓ,»

NO próspero bairro Afta da

Xarqueada (Vila Sant'Ana),
vendem-se lotes rurais, nu

merados conforme planta, a

partir de Cr$ 4.600,00.
Tratar no local c] o proprie
tário sr. Achilles Ferrari. 3x

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

RIO. 16 (C.- B.) - Esperam
se novas adesões à UDN até o

fim dêste mês. Cálculos dos diri
gentes udenistas prevêem que o

partido passe a contar, dentro dos
próximos dias, com uma bancada
superior a oitenta deputados. O
número atual de deputados ode
nistas é de setenta €; oito.

O deputado Euripes Cardoso
de Menezes (ex·PSD) será rece

bido amanhã. oficialmente, pelo
diretório nacional da UON. Pro
nunciará um discurso de filiação
as diretrizes udenistas, Na semana

passada, o diretório da UON re

cepcionou o deputado Gabriel
Hermes, vindo da bancada do PTB.

Espera-se para os próximos dias
o ingresso de outros parlamentares
na legenda da UON, .a saber: os

srs, Nelson Parijôs (PSD do Pará),
Paulo Tavares (PR do Paraná) e

José Opes (PTB de Pernambuco).
Está prevista também a adesão

do sr, Jorge Maynard, suplente
pelo PSP de Sergipe, do senador
Maynard Gomes ontem" falecido.

SITCAÇÃO DO PSD
CARIOCA.

Não se confirma ingresso do
deputado Lopo Coelho na UON.
Houve, realmente, gestões nesse

sentido. Se elas tivessem sido co

roadas de êxito desapareceria da
Câmara a legenda do PSO do
Distrito Federal.

Sabedores de que essas gestões
estavam sendo feitas, vários líderes
peaeedistas, entre os quais o se

nadar Vitorino Freire, procuraram
o marechal Eurico Outra afim de

. que atuasse junto ao deputado
Lopo Coelho, evitando sua saída
do PSD.

O parlamentar paraeuse amanhã, .

às 1t) horas. em reunião conjunta
do Diretório Nacional e das ban
cadas na Câmara e no Senado.
será recebido oficialmente na sede
da DON.

GRANDE CAMPANHA
Explicando porque preferiu a

UDN, disse-nos Gabriel Hermes:
- Entrei para a DON porque

êsse partido combate a corrupção
e está fazendo urna grande cam

panha doutrinária de educação do
povo e de defesa dos interêsses
tmmmos da,E! necessiqades das
massas ue hoje enfrentam longas

i'":'qiEJculdades", declarou "ainda, in
formandó que essa deliberação
foi tomada depois de uma reunião.
em Belém, com sêus companheiros
e amigos.

Casa Vende-se
Próximo ao Posto Ouro

Verde vende-se propriedade
do sr. Dagoberto Schramm.
Ponto para qualquer ramo

comercial, anexo casa de mo
rada toda de alvenaria, com
agua quente e fria e todo
o conforto.

Tratar com o sr. Walfrido
Schramm no escritório da
firma Irmãos Procopiak ou

em sua residência. 4x

Negócio de Ocasião
VENDE-SE urna casa. com

três datas, cercadas, no Lo
teamento do Jardim Espe
rança.
Uma à rua Paula Pereira,

um dos melhores pontos da
cidada. Vêr e tratar na rua

Paula Pereira, 872. Ix

Experimente
(

CaFé MARLY
O MELHOR

G R A V AiTAS" K E N E D Y "

DESCRENTE
O deputado Elias Adayme, da

bancada de Santa Catarina, ex

plicava ontem, na Câmara, os

motivos pelos quais deixará o

PTB.

. "Fiquei descrente do meu par
tido. As mais graves acusações
contra desvios de dinheiro do
Fundo Sindical não tiveram nun

ca a menor repercussão entre os

dirigentes do PTB.

Em conseqüência não consigo
encontrar um só trabalhador que
esteja satisfeito com a orientação
do meu partido. Muito menos com

os Institutos de Previdência",

ALA TRABALHISTA
Adiantou-nos, também, que seus

companheiros ingressaram sexta
feira passada na UON Regional
do Pará e imediatamente criaram
um departamento trabalhista in
tegrado por trabalhadores, líderes
sindicais e presidentes de sindi
catos.

Paralelamente, os jornais do
Pará publicavam manifesto, subs-

I
crito por líderes trabalhistas, apoi
ando o rompimento e o ingresso
do deputado e de seus compa
nheiros na DDN.

Lã em Fios
CASA ERLITA

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I�HLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
'E 5 P I N H AS, Eí C.

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

Casa Erlita

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, e quanto antes, para
servires a teu Partido e à Pátria
nas urnas livres.

O INSTRUMENTO da cida
nâuia é o teu título eleitóraI.

A democracia e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes

,

I
'

se�Vl- os. ,"';' _

.

»;

Café! Só Marly

Mobília à Venda
Vende-se um conjunto de

.
sala de jantar, imbuia mas

siça. Pr.eço de ocasião.

Ver e tratar com

'Dr. ROMEU FERREIRA. 2 /=======,=R=u=a=P==8=u=1=a=fó=e=r=e=ir=a=,=7=9=3=-==c=3=n=üi=n=h=A=s======

NU N O� EXISTIU IGUJ:lL
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Representam Linha .... Elegancia .......Perfeição.
, .

A VENDA NA

CASA LANGER

,Tõktl("�CAPli;ÀR
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M·t· Ano 12. CANOINHAS - S. Catarina, 7 de Setembro de 1957· N.464
UI a cOisa .•• em

pOUCO espaço
Respondeu finalmente o BV,

"o maior do sul do mundo", a

nossa pergunta onde estão os quatro
milhões arrecadados, mas justifi
cou-se mal, dizendo que a metade
foi para comprar o trator, convém
saber o BV que o trator adqui
rido por quasi dois milhões, foi
oferecido ao Prefeito pela Secre
taria de Viação e Obras Públicas,
por 700 mil cruzeiros. Não jogou
dinheiro fora, o "Prefeito Relâm
pago"? Não é mesmo tonto, esse

mocinho da "Foz do Iguassú"?
-- BV, "o maior" andou ou

vindo o "Prefeito Relâmpago".
Discorreu bonito, falando sôbre
Canoinhas, mas falou muito na

UDN, porque no artigo, mais se

notam as tres bonitas letras "UDN"
do que outra coisa. Querendo ta

par o sol com a peneira, sem geito
para defender o fracasso da admi
nistração Aliancista. fala em pó
da derrota, (termo muito manjado)
e que Canoinhas sofre mil dissa
bôres' (a expressão é deles) mas

sofre porque? A UDN é culpada?
Tirem o cavalo da chuva, senhores,
e .reconheçam que fracassaram ado
ministrativamente e que não estão
mesmo satisfeitos com a comedi
dade do atual Prefeito. Paredes
tem ouvidos 111

- As coisas "lá pras bandas"

'r..
dos AliancÍstas não andam muito
bôas. Consta que por insistencia
do PSD, o Prefeito vae entregar
ao Generoso por alguns meses.

Consta também que a divergencia
está no praso - o Haroldo quer
entregar por 6 meses e o Gene
roso quer governar um ano. O
que é isso? Não é fcacasso? Não
é falta de visão e capacidade ad
ministrativa?

.......;.' Dizem que o "Prefeito Re
lâmpago" vetou um projeto do
Vereador Ney Pacheco M, Lima,
isentando de impostos os moradô
res da Xarqueada e Campo d'Agua
Verde? Será verdade? Vamos
aguardar os futuros acontecimentos.

f - E' verdade que um Vereador

J do PTB não topou a criação da

r
Taxa de Pavimentação e votou

: pconftr? I;s?f co�trariou. muito o

re eito, e ato e se 'VIU impedi.
do de aumentar e criar mais um

imposto ...
- Já notaram como está a rua

Paula Pereira e todas as ruas da
cidade? Onde irão tantos operarios?
Onde está a "voz" do Prefeito?
Canoinhas não merece essa sorte.
Por favor, tenham piedade da Cio

Faça agora
��_.i CASA

�uas compras
FISCHER

,

sera·

dade Menina, da Princesa do Pla
nalto Catarinense, porque senão
ainda nos arrancarão os titulos ...

- Gungel anda mais risonho
nestes ultimos dias, porque soube
que o calçamento vae ser iniciado
(já o foi mais de 1Ô vezes) e no

prazo de 30 dias, toda' a rua

Paula Pereira estará calçada. Não
sei se ouvi, 30 dias. 30 meses ou

30 anos! 11

- O BV. "o maior do 'sul do
mundo". anda metido à professor
de portuguez. Será falta de tra
balho ou falta de assunto? Será
tudo isso, para desviar à atenção
da pessima administração aliancis
ta?
- Quantos dias faltarão para

a aliança PSD.PTB, deixar o go-

I verno? Quem poderá responder?
cacique

'1 '.
I' Cine Teatro Vera Cruz

APRESENTA:

HOJE - às 14 horas - Censura Livre

o Renegado das' Montanhas
Movimentado Far-West

-

HOJE
às 17 horas - Censura Livre

-

ás 20 horas Impróprio até 14 anos

O Monumental Filme

VERA CRUZ
em maravilhoso Technicolor, tendo como principais

astros Gary Cooper e Burt Lancaster

CONTo 'DO SERIADO: SANGUE E ESPADA

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

VERA CRUZ
CONTo DO SERIADO: SANGUE E ESPAnA

DOMINGO __:_ �s 17. horas -
as 20 hrs, -

Censura Livre
Tmp, até 14 anos

GATO, DE MADAMEo
filme nacional com o famoso astro MAZAROPPI

2a. FEIRA - ás 20 horas - REPRISE - Impr, até 14 anos-

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

CAMINHOS DA AVENTURA
5a. e 6a. FEIRA -

<' ás 20 horas - Impr, até 14 anos

INTERLUDIO
famoso filme dirigido por Alfred Hitchcok, tendo como

principais astros Ingrid Bergtnann: e Gary Grant
Produção David O. Selznick

,----------------------1....'

Colchões de Molas .. (irupos Estofados
À VISTA E A PRAZO
Informações com Waldemar Knüppel

Compre a Vista e Pague �Ienos
CASA FISCHER

PREGOS - CURITIBA
12x15 (Sarrafo) 2 kgs.
14x21 (Taboínha) 2 kgs.
17x27 (Ripa 1 kgs.
18x36 (Táboa) 1 kgs.
Leite Ninho
Leite Nestogeno
Leite Lactogeno
Leite Condensado
Creme de Leite
Banha
Extrato de Tomate 200 grs.
Extrato de Tomate 500 grs.
Feijão
Açúcar pacote de 5 kg.
Farinha Nestle

60;00
58,00
50,00
50,00
48,00
49.00
49,00
18,00
22,00
40,00
10,00
26,00
8,50
59,00
39,00

PORCELANA SCHI:'v1DT - O MAIOR

SORTIMI<:NTO EM CANOINHAS

Aparelho pj Jantar c] 43 peças 1.200,00
Aparelho para Chá e] 10 peças Cr$ 260,00
Aparelho pj Cafezinho cj 9 peças 175,OC
Canequínhes 2,00
Chicaras sem pires 4,00
Pratos Rasos (Saldo) 10,00

Pyrex com 20% de desconto sobre o

'preço tabelado

CaFé?" Sim,
,

...

.
"

Tecido Xadres Lépper Joinville
Tafetá Xadres 90 largo
Sêda Estampada 9(Uarg.
Tecido de Algodão Estampado
Toalha para Rosto (Saldo)
Modess caixa

Faile 90 largo

30,00 .

29,00
45,00
15,50
14,00
29,00

_ 65,00

e

na

lucro seu.o

'I "!I.'

No Cineminha "São Francisco"
Dia 7 de Setembro - às 15 horas e

às 20,15 horas

"ONDE CANTA A COTOVIA"
CINTILANTE FILME HÚNGARO

com Martha EGGERTH e Hans SOEHNKER
Produção "Hunnia" - Budapest

-----------------

DOMINGO, às 15,30 horas:
"A F L O R E S T A M A L O I T A II

com Kirk DOUGLAS, Patrice WYMORE e Eve MILLER

DOMINGO, ás 20,15 horas.

DECISÃO ANTES DO AMANHECER
com Richard BASEHART e Gary MERRIL

SEGUNDA-FEIRA, às 20,15 horas:

Reapresentação de: A "'FLORESTA MALDITA"

Café Schmitt
v s. já experimentou café Schmitt!

Experimente uma vez e então
,

seu preferido.sere

,-PElOS !.4RE$
e .ffen O (I)�e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

I ANIVERSARIAM-SE:
HOJE: - As senhoras Dna.

Tecla, esposa do sr. \ Ananias
Petrintchuk e Dna. Abigayl, es
posa do sr. Waldemar Bichop;
os srs. José Allage e Vítor

Metzger; o jóvem Luiz Cezar,
filho do sr. João José Pereira;
o menino Euclides Nelson, filho
do sr. Euclides Bueno; as me

ninas Marlíza, filha do sr. Jahir
D, da Silveira e Rosane, filha
do sr, Hugo Peixoto.

AMANHÃ: - O sr. Carlos
Benkendorf; os meninos Olivino,

.

filho do sr. Alvino Bolauf; Mar
cos Cézar, filho do sr. A dão
Corrêa e E!izeu R. Watzko, filho
da sra. Dna, Tereza Watzko; as

senhoritas Magaly, filha do sr,

Miecislau Bojarski e' Marguit .

Terezinha, filha do sr. Walde
mar C, Stange,
SEGUNDA-FEIRA: -'Os me

ninos Edrnar, filho do sr. Alex
Michel; Luiz Saliba, filho do sr.

Osmário Davét; Silvio Almir,
filho do sr. Odilon Davét e Ser

gio, filho do sr. Pedro Tokarski;
o sr. Nicolau Fernandes; as me

ninas Mercedes, filha do sr,

Demetrio Berbeck e Maria do
Rosario de Fatima, filha do sr.

Ithass Seleme.

TERÇA-FEIRA: - O menino
Volney, filho - do sr. Antonio

Burgardt; a menina Sonia, filha
do sr. Wíegandc Knopp,
QUARTA-FEIRA: - As srtas.

Maria Madalena Rudey e Ma
rílda Inês Tokarskí: a .menina
Irene, filha do sr. Marcos Franz;
os meninos Paulo Manoel, filho
do sr. Boaventura Berida e Wal
mor, filho do sr. Arthur de Sou
za Caldas.

QUINTA-FEIRA: - As me

ninas Odilsa Reny, filha do sr.

Oady Nader; Maria Nina, filha
do sr. Nivaldo de Almeida e

Rosa, filha do sr. Paulo Olsen;
os srs. Waldernar WerÍdt e João
C. Pereira; 8 senhora Dna. Mar
ta, esposa do sr. Francisco Wil

tuchnig; o. jóvem João Caetano
Pereira.

SEXTA·FEIRA: -:- A senhora
Dna. Wally, esposa do sr, Fran
cisco Voigt; os jóvens Zackei e
Zanei Seleme; o menino Angelo.
filho do sr. Aquiles Ferrari; o

sr. Leónidas Guebert; a menina
Renilda, filha do sr. Boaventura
Benda.

Cumprimentamos os aniver
sariantes almejando-lhes inú
meras felicidades.

Noivado
Na cidade de Foz do Iguaçu,

do vizinho Estado do Paraná,
acaba de tratar casamento a

Srta. Yeda Ferreira, filha de
Dna. Olga Ferreira e do saudoso
Artur Ferreira Ribas, com o sr.

José Portinho, Fiscal da Fazenda
daquele Estado.

Aos noivos os cumprimentos
de Correio do Norte.

Falecimento
Faleceu repentinamente, dia

4 do corrente, em Paula Pereira,
o nosso amigo e correligionário
Luiz de Lara Cordeiro, membro
do Sub-Diretório da UDN. Sua
morte encheu Paula Pereira de

consternação, pois era muito es

timado e sempre trabalhou pelo
desenvolvimento do Distrito.

Seu sepultamento ocorreu dia
5 pela manhã, com grande
acompanhamento. O Diretório

Municipal ds UDN se fêz re

presentar através do Deputado
Benedito Terezio de Carvalho
Júnior.

Agradecimento
A Família de Emílio Prelvitz,

verdadeiramente sensibilizada,
agradece a todos os amigos que
enviaram cartões e telegramas
de pêsames. Agradece ainda ao

povo de Felipe Schmidt pela
assistência que prestaram antes
e depois do sepultamento do

inesquecível Emílio Prelvitz

'A todos, Imorredoura gratidão
pelos atos de solidariedade
cristã.

mas' café bom! ASTRO o prelerido]
...
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