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voto do eleitorado
a Câmara Fede,ral,

sera

r,

"

O dr. Aroldo Carneiro de Car

valho pertence a essa geração de

homens públicos formada em

ambiente de sadio espírito de

mocrático, infensa a tôda forma
'.' de despotismo e votada às mais.

amplas reívíndícações de liber-
dade. Esse princípio foi o que o

norteou na vida política, desde

que, eleito deputado à Assem
bléia Legislativa, trouxe para

aquell} Casa uma inquebrantável
disposição à luta pelas causas

populares e em defesa das nos

sas instituições fundamentais.

Orador de imensos recursos, dis

pondo da palavra fluente e in

cisiva, tôda vez que ocupava a

tribuna o fazia sob geral aten
ção de seus pares, que lhe ad
miravam não somente a forma
do discurso, mas as ideias que
expendia, sempre calcadas sôbre

as proprias convicções liberais.
Para fazer-lhe justiça ao por

te moral, à elegância da con

duta, é preciso que se diga que
nunca derivou para a demago
gia, quando tratando de ques
tões estreitamente ligadas ao

bem estar social de nossa gen
te, se bateu tenazmente por me
lhores condições de existência

para o homem dos campos e das
lavouras, como pelo trabalhador
das cidades. Ao invés de faze
lo com intuito demagógico, tan
to do gôsto dos inconscientes de
seu valor próprio, sabia sobre

por-se á corrente dos que se

serviam dos problemas crucian
tes do povo para engodá-lo com

vãs promessas, pretensas solu

ções inexequíveis e palavras sem

nenhum sentido prático. O dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho di-

"

,

1i\l: '

cstarinense

gnífícou o mandato e, assim, pôs
de manifesto uma vocação das
mais raras, hoje, qual a do par
lam.entar côncio de seu papel Dj8

AROLDO CARVALHO
orientação superior dos destinos
nacionais.

Candidato agora á Câmara Fe-,
deral, tem o dr. Arolde Carva
lho as mais honrosas creden
ciais para merecer o apôio do

eleitorado, que precisa de re

presentantes à altura da educa

ção política e das aspirações do

povo catarinense.

Na Câmara dos Deputados, o
dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
será um dêsses lídimos valores

que enobrecem uma função e

que dão motivo .de orgulho aos

que os apoiam. Tem qualidades
de espírito e de caráter para
isso. Tem, como já o demons

trou, uma conciencia franqueada
'a todos os anseios legítimos da

gente catarinense. ,Nada, portan
to, lhe falta para exercer, com
lealdade às melhores tradições
de Santa Catarina no Parlamen
to da República, um 'papel que

confirmará, estamos certos; a

expectativa de seus nobres cor

religionários. Fêz bem a UDN
em inclui-lo FIa sua chapa de

Deputados Federais e, mais uma
vez, ao recomendar ao sufrágio
eleitoral dos catarinenses um ,

dos catarinenses um dos valo
res de seu quadro partidário, ,

não exige do povo o mínimo
constrangimento, porque vai e
xatamente ao seu encontro, cor
respondendo-lhe aos sentimen
tos e esperanças.

O dr. Aroldo Carvãlho ten�',
sem dúvida, uma votação ex

pressiva, tanto do seu prestígio '

na consciência eleitoral de San-
ta Catarina, como de seu me
recimento entre os políticos que
melhor tenham demonstrado 8

"

excelente e rija têmpera moral
e o mais inabalável espirita pú
blico.
Será isso uma justa réplica à

sua grande vocação.

NOVO RACIONAMENTO Ano 13

DE ENERGIA ELETRIC'A
A Direção da Canoinhas Força e Luz S. A. acaba de nos

comunicar que a partir do dia" 20 do corrente, será racionada a

energia eletrica, no periodo das 12 às 18 horas, diariamente. O
motivo não foi apresentado na comunicação da aludida Empreza,
mas presume-se que a Empresul esteja retificando suas novas

linhas, e temporariamente o racionamento seja necessario. De qual
quer' forma, seja qual fôr o motivo, a surpresa do racionamento

causou insatisfação nos meios industriais-comerciais, pois tal me

dida dificulta o progresso e o desenvolvimento de qualquer setor
da atividade humana.

,
,

Fóge da verdade o motivo apresentado pelo "Barriga Ver
de" como sendo o causador do racionamento, a ligação de Jara

guá do Sul � Usina da Cia. Siderurgica que é insuficiente. Na

admfnístraçâo Irineu Bornhausen a arrojada construção da linha

de transmissão ligando Jaraguá do Sul a Usina Capivarí-Tubarão,
'foi que ainda permitiu que continuassemos .recebendo até agora,
mesmo racionada,' um pouco de 'luz e força. A obra não está to

talmente terminada. Sua inauguração está prevista' pata dezem-
bro do corrente ano.

'

Irineu tomando a iniciativa de ampliar a linha da Em

presul, uma lição de administração ao governo que . sucedeu em

1950. Isso é que o povo de Santa Catarina deve agora observar

em fáce do pleito eleitoral que se aproxima.
O Governo Irineu Bornhausen deixou luminosas rea

lisações e não pode ser criticado principalmente pelos pessedístas,
que nada de destaque' apresentaram no seu governo.
-----------------------------------------------�,------

.

y:-

A U.D.N. de Canoinhas Recomenda ao

Eleitorado os nomes de seus Candidatos
e como Devem Proceder ao Votar.

I

Uma Cédula Pa'ra Senador:

IRINEU BORNHAUSEN E SUPLENTE

Uma Cédula Para Deputado Federal:

DR. AROLDO CARNEIRO DE eARVALHO

Uma Cédula Para o deputado Estadual:
BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO JUNIOR

Uma Cédula Para Vereador à Camara Municipal;
com livre escolha dos eleitores entre os seguintes

CA�DIDATOS A VEREADORES: I

PELA CIDADE
JOÃO SELEME, DR. RENEAU CUBAS. ALFREDO DE'

OLIVEIRA GARCIN;BO. JOÃO PACHECO SOBRINHO;
ii'

Por Agua VeJlde e Campo d'Agua Verde:
GUILHERME PRUST

Por Salseiro e Palmital: TUFI NADER

Por Major Vieira: A,'l;TONIO MARON BECIL'
Por Felipe Schmidt: JOÃO AUGUSTO BRAUHARDT

Por Três, Barras: JOÃO CAMARGO
'

Por Paula Pereira: AQUILES PAZDA

Por Marcilio Dias· Taunay: EWALDO ZIPPERER

Por Bela Vista do Toldo: PEDRO TYSZKA

Por Serra do Ducindo: FRANCISCO KRULL SOB

Por Pinheiros e Barra Mansa: IDALINO F. TULIO

PI São João ..dos Cavalheiros: AUGUSTINHO KORNATZKI

Por Rio dos Poços: ANOR JARROCHESKI

Por Fartura: LEOPOLDO CORREIA

Recomenda ao eleitorado em geral para que tenha o máxime
cuidado ao proceder a votação, evitando que as cêduias sejam,
viciadas (com manchas, alteração em nomes, e Iôra do regula.
mento imposto pelo Superior Tribunal Eleitoral, ou que apre-

sente qualquer outro indicio de irregularidade)
Qualquer um desses defeitos anula o preciôso voto do eleitor.

Canoinhas, Santa Catarina, 23 de Agosto de
-

1958
�-----------------------------------

rm�[i�ta[i�: t C. �AR��l��
CAIXA POSTAL, 2

Numero 507

FONE. 128

m[ct�[��: ummo G�R�I�OO C JOM SmM[
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Rompido o acordo PSD-PTB
"Denunciado o acôrdo entre

o PSD e PTB para a eleição ao

'Senado - Desfeita a Aliança
Social Trabalhista em todo o Es
fado.

FLORIANOPOLIS, 18 (Do
Corresp.) --
"Em virtude de o mais alto

órgão do Partido Trabalhista
Brasileiro não haver homologa-

, do o acôrdo firrriado a 27 de ju
lho ultimo pelos Presidentes das

Secções atarinenses daquele
Partido e do Partido Social De
mocrática, I) Diretório Regional
dêste, ontem reunido, decidiu

por unanimidade de votos con

siderar que a resolução do su

premo órgão trabalhista havia
denunciado o referido acôrdo.
Decidiu, ainda, o Diretório que
o Partido disputasse' a cadeira
de Senador com candidato pro
prio. A propósito o sr. Celso
Ramos acaba de endereçar ao

Presidente do Trabalhista Bra
sileiro no Estado, o seguinte o

ficio:

"Florianópolis, 16 de agosto
de 1958. Senhor Presidente. Ao
tomar conhecimento, por inter
médio de V. Excia. e do ilustre
Senador Gomes de Oliveira, que,
o mais alto órgão do Partido
Trabalhista Brasileiro resolvera
não homologar o acôrdo que ha
víamos firmado a 27 de julho
ultimo, em tôrno das eleições
para o Senado, em 3 de outu
bro próximo, e para o Gover
no do Estado, emt1960 -- de
clarei-lhe que levaria êsse fato
ao conhecimento do Diretório

Regional do meu Partido, para
que

sÔl,bre
êle se pronunciasse.

O Dire ório Regional, hoje reu

nido, ecidiu, por unanimida

de, considerar que o referido
acôrdo de 27 de julho ultimo
fôra denunciado pela resolução
do Diretório Nacional do Par
tido Trabalhista Brasileiro, uma
vez que êsse órgão supremo
entendera de introduzir naquele
acôrdo cláusula redigida em têr-

mo��ue não haviam ���� ,'��;t-

tos pelo Partido a que presido..
A vista do exposto resolveu'

, ainda o Diretórto que o Parti.
do disputasse a renovação . do

terço ao Senado com candidato

próprio. Na, oportunidade, rei
tero a V. .Excia. as expressões
do meu mais elevado aprêço.
(a.) Celso Ramos, Presidente. Ao
exrrio. sr. dr. Acácio Garibaldi
S. Thiago, dd. Presidente do
Partido Trabalhista Brasileiro
em Santa Catarina -- Nesta".

,

A proposito desses fatos, o sr.
Carlos Gomes de Oliveira dis

putará a Cadeira de Senador

apenas pelo PTB - o PSD-por
sua vez tambem disputará com

candidato proprio. Assim sendo, '

pelo que tudo indica, teremos
treis candidatos catarinenses ao

Senado da Republíca: -- Irineu
Bornhausen -- Carlos Gomes
da Oliveira e um terceiro que
sairá das fileiras do PSD.

Não' resta � menor' duvida
que o rempírríento do acôrdo
entre PTB e PSD nrovocou-uma

reviravotta nas posições "politi
cas dos principais partidos ca

tarineeses em fáce I do proximo
pleito.

-

Vocação para--a vida pública e conjugação
de esforços pelo - progresso de' Canoinhas
As grandes vocações para a vi-

,da pública se manifestam como

traços de caráter peculiar a uma

estirpe e não haverá como levar
se a preconceito, que seria con

denável e ilogico, o fato de pai e
filhos. ou irmãos, cederem àqueles

,

pendores cívicos. quando o façam
sob o imperativo de semelhante
vocação. Não serão raros os e·

xemplos. mesmo em o nosso Es
tado, dessa natural tendência que
vincula as famílias, tanto mais si
gnificativa quanto denunciadoras
de singular conjunção de qualida
des positivas para influirem na

marcha da evolução social e po
litica das coletividades.

Lages. por exemplo. se orgulha,
com sobejas razões, de haver sido

berço duma dessas estirpes, que
se vem perpetuando gloriosamente
(seria pueril negá lo) através de

legítimas expressões de vigorosa
mentalidade de líderes. O nome

desse histórico varão republicano
que foi Vidal Ramos, ex-presiden
te do' Estado e ex-senador da Re
publica. é ainda' símbolo de virtu
des cívicas e pendores politicos
duma descendência de que a sua

terra natal se ufana. E, por isso

,que ha nessa identidade de voca

.ções uma constante familiar sem
'I, '

"�'

'

..:l.,
'li, �

�,:fi,� -' L �

,

"", ... ,l.t.",-l.. �;,...,

dúvida admirável e digna de aca
tamento, a ninguém ocorre estra
nhar que se hajam encontrado
em altos postos representativos,
no Parlamento Nacional, homens
como êsse saudos6" vulto de es-'

tadista e condutor ",<1e partido que
foi Nerêu Ramos "� seu ilustre
irmão, o deputado Joaquim' Ra
mos, em quem os pendores para a

carreira política se confirmam em

sucessivas reconduções à Câmara
dos, Deputados. ,-

De fóra do nosso Estado, co

nhecemos casos idênticos, dos quais
citamos um: o dos srs Bias For
tes, pai - Senador; filho
Deputado Federal. .:

Canoinhas pôde, portanto, in
correr nessa regra normal e nada
há que estranhar que o sr. Bene
dito Therézio de CarvalhóTúnior,
sendo pai do dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho, dispute o mandato
de Deputado Estadual, enquanto
o filho, em igual prélio, seja <;ao
didado a Deputado,f�deraL{:'�ti,

',.
'

,? �:--

Tal identidade de vocações, se

'Vem revelando propicia; aos 'des
tinos de Csnoinbas, para cuja gran
deza .e progresso ambos têm tra-

'

balhado infatigável e resolutarnen-

(Continúa na 3'\ página)
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Japonas Capotes Serrano,�. ,

�
1\ Capas Idea', Original e Colonial

de afamada' marca RENNER.
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\ Raios")( �'-, Pontes Moveis e Fixas ii
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ii Dentaduras AnatomicêlS �
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i5. Rua' Vidal Ramos /'
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q�Jªpeiras: Prosdocimo 6 e 9/Y2 pés" Consul a

querozene. '

Rádios e Radiolas: Semp, Orbiphon e Zenith,
diversos tipos.

, /

Toca-discos.
Acordeões: Somenzi e Soneli

Máquinas de Costura,: Àlfa, Phiãps, Lada e Zig-Z�g.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americanà, "Fiél";

Cofres e Arquivos. "Fiél".
Aparelhos Walíta e Spam

. Acumuladores Durex; Ventiladores;
Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport, Bristol '. e

Hermes'.
'

Peças em geral.
Lampadas simples e fluorescentes.

V. ,S. encontrará á rua Paula Pereira,' 790 na loja de

_lO,URENÇO·· BUBA·1

I

I
f�.

,

,

f
t

r,

I'

Advocacia em geral, especialmente crime
-/ "

.> ". �."

", � Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n_O 550i .. ,

CANOINI-jAS -- Santa Catarina

José ,Yvan da Costa
Bacharel em Direlto.

,Completa assistência pera
, b' . I t do pequeno concerto
sua I,CIC e a até a, reforma geral

Bicicletas. das melhores marcas

'Pecas e accessórios

Vçndas à vista' e, a p:razo

Sempre OFICINA RELÂMPAGO-
Rua Paula Pe�eirá _- Edifício próprio

Oficina,
: 1

Relâmpago

\ A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Máquinas agrícolas e

,

I para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades:

Informações com

Z. Garcindo s tlnüppel Ud.
Nesta cidade.

Quem quizer comprar,
um terreno ou casa nesta
cidade, procure a firma

Z. G�rcindO & ijnüppel LI�a.

V. S poderá comprar re
logios modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Na �elojoarla Suissa
�e 6uillmrme J. A. Souza

Rua Eugenio Ae Souza

,Procure no séu fornecedor'
o' sabão Princ(q:á, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom"

especial e canoinhense!

Material elétrico
CASAERLITA

Café

Santa Tereza Especial
para o seu m�lhor paladar

A Associação Tem a Venda
Sementes de grama forrageira
Mudas de batatinhas
Mudas de arvores írutiferas
Adubo para horta
Visite a Associação e veja o

seu colossal estoque

23.8 ..1958

,: '4ll...._,mit& mlllil. ;g*�<l!iIJII1!U�,= U_.�IIIII "'''

ARTIGOS FINOS
de

·CERA leI

.Casa Erljja
"Ma 4·..

SEGURO C/, INCÊNDIO' ,

SEGURO Cf A('IDENTES NO TRABALHO
SEGURO C/ ACIDENTES PESSOAIS.

'"

. Brasil Companhia de Seguros' 'Gerais
, /

Agentes: LOJi�S UNIDAS LIMITADA, 7'K
CANOINHAS -- Rua Caetano Côsta. 553 - STA.' CATARIN�

l
- ,',

Motores '.'MWM" Dieset'.:''. -

\ \._' "
.

.

'. _\.�
_.

(' '. - ;�.
.�

Tipos KD 12 de 540 HP . 1 a 4 ci�ndros
Tipos FB . GA·HA FULPERLAND. com refrigeração

a ar e a agua de 3 • 5 . 7 HP Diesel.
Fornecimento de peças genuinas

'AGENTE EM CANOINHAS
, .. _"- �

J� Côrte
Praça Lauro Müller, 751

-,

Fçme 125'
'""

'.

EXPRESSO.I.JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está' fazendo entregas regulares de '

mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (dêz)
dias com

" preços especiais, de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte d� cargas de Porto Alegre via Cuzitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Cenoinhas por Cr$ 0,80

, carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.
,�

.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro'," 757 7- Telefone, 255.

. ",� 'I

Pela preferência com que formos, distinguidos,
agradecemos penhorados,
EXPRESSO ]OINVILENSE LIMITADA.

. ,

Acabamos de

receber a nova

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de

Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de Cr$ 400,00.
Com. 15 anos de·garantia e assistencia técnica

,durante o prazo de garantia.
'II CASA PEREIRA

Rua Getulio Vargas, 882.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.ANIVERSARIANTES DA SEMANA
A.\IVERSARIAM-SE

Hoje: o sn,... Walde'!liro
Kiichler; a menina Marinete

filha do sr. Paulo Olsen.

Amanhã: as sras. donas

Anita esposa do sr, Sergio
.

Oapski e dna. Olga Ma.

ria esp. do sr, Mari� Ferra"
,

resi; as me,ninas Eliane filha
.: do sr. Tose Schmzdt e ame

nina Lidia filha do S1. Dio»

nizio A. Orgekoski; o jovem
Anator Bialeskit,

.

Segunda4eira: os srs. An
tonio de -Barros; o sr. Jacob

,

Seteme; Ó ,'511. Rodolfo Frllntz,'
o jovem f-ani] Cador; os me

ninos Luiz Edmar filho do
sr. Bernardo ryendt 2°; Vil ...
son filho do. sr. A�çJ.�o Knop;
Luiz Francisco Jtlho, do snr.

.Idalino F. Tulio; as '-meninas
Teresinha filha do sr, Antonio
da Silva; e Regina filha do
sr. Pedro Patuo KiJ'!ler.
Terça-feira: o sr. Vitorino

Ferreira; o menino Ovandi
filho do sr. Angelo Alberti; as

. sras. dnas. Erna esp. do sr.

Willy (lorseltz; dna. Elsa esp.
do sr. Cyriaco F. de Sonsa;
dna. Genoueoa esp, do sr.

Estefano Miretzki;.

Quariop/eira o sr. Francisco
Rodrigues; os jovens

' Wie ...

gando Metzger .

e Alcides
Watzko; os'meninos Cézar
Duarte, filho do sr. Orlando
Nascimento e Wiegandofi.
lho do sr. Bruno Schroeder;
a sra. dna. Alda esp, do sr.

Theodoro Schroeder; as srtas.
Dolores Werdan e ,rrida
Bail; as meninas Eulalia fi...
lha do sr

..
Pedro Tokarski;

Zilma filha do sr. Nivaldo
G. Padilha; Marly Caldas fi
lha do sr. Arthur de Sousa
Caldas.

Quinta-reira os 81'S. Oady
Nader; Oswaldo Piotrowski;
Augustinho Kornatski; João
T'aporáski e Emilio Küchler;
os jovens Entridt Mohr; Bo
'leslau Wardenski; o menino
Felipe filho do sr. Ladislau
Dambroski; as 'sras. dnas.
Hilda esposa do sr. Rodolfo

. Frank; Cecilia esposa do sr.

Miguel Veiga; a srta. Teresa
Bail; as meninaswarilâe Ber
nardete e Marise Elisabet fi
lhas do sr, N'aeir Cordeiro;
Nildi Mari filha do SI. Osorio
Bueno; o sr, Afonso Linte-
meier.

Sexta-feira: o sr. Abdo Os ...

sair; o jovem Gustavo Priebe;
o menino Pedro filho do sr.

Henrique Waldmann; as sras>
dna. Ana Dorolhéa esp. do sr.
Julio Wendt; e dna. Valesca
esposa do sr, Constantino de
Paula Bueno; as srtas. Nel/y
(ireinert; e Terezinha Caldas.

Comprimentamos a todos

desejando muitas felicidades.

, Agradecimento
[usienal Tavares e família

vem por esse meio agradecer
a todos que compareceram a

sua residencia e acompanha
ram o teretro de sua filha
Iara das Gratas até sua ul
tima morada, extensivo asse

agradecimento ao Dr. Reneau
Cubas pela atenção que sem.

pre dispensou a família.

Participação' Praca
t

DALSON DALLA BARBA. participa a praça que
doravante aeha-se a disposição do Srs. proprietarios
de veiculos para qualquer serviço, do ramo, atendendo
na Oficina Mussi, agora sob sua. responsabilidade.

Serviços mecánicos e reformas em geral.
RUa Major Vieira n. 479

CLU,B C'ANOINHENSE
('1) 'i ;Ed)tál' d� ::onvocação

. ·tfi'�:S��f.aem'·'.d� "Sr. Presidente e em conformidade com o

artigo 25'° "dos ' Estatutos Sociais, convoco .todos os <associados
dêste éhibé pára a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no

dia 31 do corrente, às 14 horas, em sua séde social, com a se

guinte ordem do dia:
.

'

'.

1) Eleição da nova diretoria para o perío<!o de Setembro
-1958 a Setembro-1929.

2) O,utros assuntos de interêsse.

As listas ou "Chapas':, contendo os nomes e cargos dos
•

candidatos serão submetidas 'à apreciação da diretoria, para fins
de registro, com a antecendência mínima de oito dias antes das
eleições, devendo constar nas mesmas a anuência dos candidatos
apresentados.

Nota: Não havendo "quorum" suficiente para funcionar
em la. convocação. b assembléia funcionará meia hora depois,'
com qualquer número.

Pelo comparecimento, antecipadamente, agradece.
,

A DIRETORIA.
N�lson A. Cervi, 1. Secretário

Tribunal do Jari
EDITAL

1x

EDITAL
O doutor Paulo Peregrino

Ferreira. Juiz Eleitoral da 8a.
Zona - Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, - na forma da

lei, etc..
.

Faz saber a
.

quem, interessar

possa que de aêôrdo com o art.
23, 2. da lei 2 550 será levada
a efeito a audiencia pública
para a nomeação dos membros
das mesas receptoras. no dia
vinte e nove do corrente, ás 10

horas, na sala das audiencias do

forum, que funciona no edificio
da Prefeitura desta cidade. Pa-

.

ra que ninguem alegue igno
rância, mandei passar o preseri
te que será afixado no local do
costume e publica dona im

prensa local. Dado e passado
nésta cidade de Canoinhas, nos

vinte e· um dias do mês de

agôsto de mil nOVE'centos e

cincoenta e oito, Eu, Zeno' Be
nedito Ribeiro da Silva, Escri
vão o datilografei e subscrevi.

O Juiz Eleitoral
Paulo P�regrino Ferreira

Confére com o original do que
dou fé.· Data supra.

O Escrivão Zeno Benedito
Ribeiro da Silva

2x (ao

. Preços razoaveis

Rua Paula Pereira

lado Irmãos Trevisani)

Farmàcia Sta. Cruz
4x
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Para Dep. Estadual
Benedito Tberezio
de Carvalho Júnior
Cidadão, cujo nome é a

'bandeira que a U. D. N.
desfraldou em todas as cam

panhas e sempre' vitoriosa;
será novamente desfraldada,
agora com maior ardor e en

tusiasmo, comprovado, que
está da eficiencia e da capa
cidade de trabalho demons
trada corno Prefeito de Ca
noinhas e como Deputado.'

Balanço
I

da ARCA Evocando o passado
Está sendo concluído o Balan

ço da Associação Rural de Cano
inhas e após a aprovação do Con
selho Fiscal, será o mesmo publi'
cada. Possivelmente isso Se dará
no próximo. sabado, informa-nos o

Presidente daquela Associação.

Ao tempo da Independência,
o Brasil era um gigante infor
me, trabalhado por muitos agen
tes desagregados. Em 1831, "as
paixões políticas chegaram 80'

auge", com abdicação do pri
meiro Imperador.
Com a maioria de Pedro II,

em 1840, "graças à: espada f' de
Caxias, a frente interna é paci
ficada e o Império torna-se uno,
coeso e forte".

Foi com essa prestigiosa con

sagração e acêrvo de virtudes,
que compareceu à 9 postertdade
a memória dêsse insigne bra
sileiro, - o duque de Caxias.

Mas os destinos das nações
sofrem as vicissitudes do tem
po. E após' o decurso de um

século, já a Pátria'de Caxias
transformaria-se com o refluxo
dos acontecimentos.

E o Brasil aspira hoje como

outrora, dias melhores, de idea
lismo e de fé reclamando um

"artífice da, unidade pátria um

pacificador social, um austero

agente de civismo e de cívllí
zação", de paz e de progresso,
resguardando a confiança do
povo nos seus destinos gloriosos.
Benur Augusto Muniz
1-. Ten. Del. de Recr. MiJ,

O Doutor, Paulo Peregrino
Ferreira, Juiz de Direito da Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei
etc ...

Faz saber aos que o presente
virem ou dêle conhecimento ti
verem que, procedendo ao sor

teio dos jurados - que deverão
servir na 3a. sessão ordinária
do Tribunal do Juri desta Co
marca, no corrente ano, a rea

lizar-se no dia vinte e cinco de

agosto proximo entrante, ás 11
horas, foram sorteados os se

guintes:
1). Alcidio Zaníclo; 2.) Alberto

d'Aquino Fonseca; 3.) DarC'Í Wie

se; 4) Emiliano Uba; 5.) Frede
rico Witt; 6.) Guilherme Loeffler;
7.) Guilherme Scheide (Dr.); 8.)
Guido José Jansch; 9.) Hugo
Peixoto; 10.) João Pedrassani; 11)
José Theodoro Kohler; 12.) João
Wunderlich; 13.)Mieczeslaw Bo

[arski; 14.) Moacir José de Le.
mos; 15.) Osny Justino Vieira;
16.) Otto Fliedrich; 17; Paulo
Knaben da Silveira; 18.) Saul
Zugmann; 19) Rimon Seleme;
20,) Waldemiro Meíster; 21.)wsr.
demiro Bubníak (Dr.) A todos
os quais, convoco para compa
recimento no dia, hora e local

supra designados, sob as penas
da lei. Dado e passado nesta ci
dade de Canoinhas, - aos vin
te e cinco dias do mês de julho
do ano de mil novecentos e cin
coenta e oito. Eu, Zeno Bene-
dito Ribeiro da Silva, Escrivão o Po.r no�so interme�io:.. convida
datilografei e subscrevi. a Diretoria da As�oclaçao Ru��l

O J. d D' it
'todos os srs. associados a venfl-

UIZ e IreI o .

- d
P I P

.

F'
carem a comprovaçao os elemen-

au.o eregnn�. errerra I tos que estão sendo escriturados
Co�fere com o orígtnal do que. e que provam a aplicação' das su-

dou fe. Data supra. bvenções recebídas.
O Escrivão

Zeno Benedito Ribeiro da Silva.
Estão a disposição de. quem

queira examinar todos os do-
cumentos e recibos mesmo depois
de publicado o balanço.

(Conclusão da la. página)
te. Nenhuma conjugação de von· "afIrA' Só Ma·'rlytades poderia ser mais harm�nica U li •
e eficiente do que essa, pela qual ------------
o dr. AroIdo Carneiro de Carvalho,
na Câmara Federal e em contacto
com as altas esferas dos poderes
da República amparará as justas "Então antecipe sua enco
reivindicações de sua querida ter- "�henda de redes COim
ra natal, defendidas também, COJIl; i�r••

idêntico entusiasmo patriótico pelo"' I.

sr. Benedito Therézio de Carva.
lho Júnior. na Assêmbléia Legis
lativa do Estado.

Experimente.
CaFé MARlY
O MELHOR

Transcorre a 25 do corrente,
a data comemorativa do ani
versárío natalício do grande
"estadista e notável figura mi
litar" - Marechal Luiz Alves de
Lima e, Silva - Patrono do
Exército Brasileiro. Herói histó
rico, os feitos desse vulto tlus
tre iluminaram tôda uma época
da vida nacional.

Convite -
...

v. S. Vaí Pescarl

Edú
;-

praça Dr. Osvaldo de
Oliviveira 4.

'.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI2AS,
FRIEIRAS,

ETC.

o Santa
_
Grue E. C. tem

a honra de convidar V. S. e

Exma. Familia para o gran
dioso baile social que fará,
realizar sabado proximo dia
23 no Salão Bechel, abri-.
lhantado por otimo conjunto
musical. -

Nota: Reservas de mesa com
Silo.

Can�inhas, 19 de agosto de
1958

A Diretoria

Vocação para

C.OH.mA CASPA,

OU�DA ,�OS. CI·
BELO'S E nrMA!S '

\
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União Democrática Neclcnel

PARA VEREADOR

Guilherme Prost
homem do pôvo, lavrador}

'"

criador e industrial,

na 'Câmara, o defensor

,

sera

dos vossos interesses
"

Fábrica de Estofados e Colchões
ERNESTO FISCHER

Aéeita encomendas para qualquer modelo de estofados.

Reforma conjuntos, assentos de automóveis
- caminhãos etc.' 2x

Rua Vida I Ramos, 379
Antigo (Hotel América)

A

Casa Esmalte
svlse que aceita serviços de pintura:
prédios, placas, letreiros,' móveis, etc.

sob a' direção de J. Rothert.

ESCRITORIO: Contabilidade

REPRESENTAÇOES: Maquinas Agricolas (Tratores,
,

»
,

\ Trilhadeiras etc)
'.

'
-

'AGENTE: elA. BRASILEIRA DE ADUBOS

�,,; ": 'J\.ÚNAS BRASIL seguro vida

WALMOR ,;;-ASTROGILDQ FURTADO,
Àceita escritas COMERCiAIS E INDUSTRIAIS; trata de

CONTRATO E DISTRATO.
'

AUXILIADO PELO CONTADOR GRIMA�DO FURTADO
r Caixa postal, 146

Besidencía: Rua Dr. Victor Konder S/N.' •

CANOINHAS -:- S. CATARINA

r'() OUE E" PROVIM!'?
'�"�l'" .,,"""
1,�/,_ Um produto composto de Proteínas Vitaminas e Mi- ,

:'i nerais de procedencia holarideza e _pspecialmente
preparado para o nosso clima.

-r

2. -- E PROVIMI é o grande e infalível regenerador dos
seus rebanhos tanto de Gado, Suínos e Aves.

,
3; - Aumenta repetacularrnente o crescimento, produção,

, apetite e fecund���d:e dos animais.
'

" r� .

....

4. - Contem antíbíótícos contra as doenças do animais,
especialmente Suínos e· -Aves: portanto o animal
tratado com ,,P;ROVIMI, é -resístente ás doenças
infecciosas.

'" "

5. - PROV'IMI, portanto garante ao criador grandes van

tagens e aumenta. sem duvida,' seus lucros.

Os depositários de Canoínhas. com prazer fornecem
<lo< .ma�ores esclarecímentos e folhetos explicativos

",;."
>

"sobre 9 tra'tame'nto com PROVIMI.
;"

Temos PR,OVIMI para pronta entrega.
Depositarios em Canoinhas:

ComérCio e Industria H. JORDAN 'S/A
. Rua Getuilo Vargas n,? 562

,_.,:""... "'.�

f. lJ.'

Os sacerdotes do Sagrado, Co.
ração de Jesus apelam _ para a

geuerosidade do povo brasileiro,
pedindo lhe, um auxílio para o

prosseguimento da construção de
sua Obra de' Fortaleza.

Enderêço: Escola Apostólica
N, S. de Fátima
Caixa Postal 1058 Fortaleza

Ceará
IMPORTANTE: De 5 a 13 de

outubro celebrarão uma novena

d:e missas na intenção de todos os

que e�v,iarem esmolas e donativos.

Benedito 'Th. de Carvalho" Jr.,
'o Intérprete de Canoinhas
E' preciso que o inteligente e

nobre eleitorado de Canoinhas con
sidere o 'que significa, do ponto
de vista do tradicional civismo de
suas atitudes, a candidatura do
nosso ilustre conterrâneo sr. BE.
NEDITO THEREZIO DE CAR·
VÀLHO JUNIOR para a Assem
bléia Legislativa do Estado, nas

urnas de 3 de outubro próximo.
Deu'o sr. BENEDITO THE�

REZIO DE CAR.-VALHO JU.
NIOR uma trabalhosa e honrada
existência a serviço do progreso
de Canoinhas, Teve. desde moço,
as mais francas e intimoratas ati
tudes políticas, para ficar ao lado
de seu povo. Em tôdas as cir
cunstancias, através de tôdas as

vicissitudes históricas, nunca co

locou as próprias conveniências
pessoais acima dos interêsses de
sua terra.

Pois bem. A sua candidatura à
reeleição para a Assembléia Le
gislativa lhe coube de direito, não
só porque lhe confirmará .a sua

escolha para o quatriênio que está
a findar-se e durante o qual foi
êle o leal e diligente representan
te de Canoiohas no Legislativo,
mas tambem porque, com reelegê.
lo, consagraremos elevados princi
pios de ética política, de equili
brio e serenidade nas atitudes e

de incorruptível posição nos limi
tes da honrosa confiança de seu
eleitorado.

Acompanhamos a sua atuação

Veja em exposição na

CASA LANGER
O que existe de novo, modérno e atraente, em: CINTOS

para homens, em estojo e de divérsas qualidades, como: de

couro, camurça, crocodilo. cromo e elástico.
'

�

CARTEIRAS FINAS, de couro e matéria plástica,
BOLSAS parti senhoras.

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

na Assembléia Legislativa. Ponde.
rado, mas nunca pusilânime, a SUa
posição, dir-se-ia, nos mais acalo.
rados debates, foi a da' própria
dignidade, sobrepondo-se ,sempre
a quaisquer. excessos de ardor,
para impor-se em, definitivo ao
absoluto respeito de Seus par es,
inclusive de seus adversários. E
essa respeitabilidade, num repre.
sentante de Canoinhas, não depile
apenas em favor do caráter e �a
honorabilidade do homem público,
mas - tambem de, todos os homeris
-de bem que o apoiaram e o com.

preendelD:'
"

A Sua reeleição, portanto," ao

mesmo passo que lhe. confirmará
um mandato exercido com inex.
cedível eficiência e honradez, sigo
nificará a,'consagração de um es

pírito mo$i-àdor, clarividente e

tendo a ctêi�it'-lhe a conduta o

fruto de lq�go tirocínio no trato
das coisas públicas e, especialmen
te. do r -qpe se relaciona com os

interêssÇ.�,:gó- Município de Ca-'
noinh9�! ",'

Para Vereador
,

Alfredo Garcindo

Mudas de
Plantas Frutíferas

(enchertos de' ,2 e 3 'anos)
De pessegueiros; macíeíras,

figueiras, etc., recebeu a As

sociéçã&' Rurai de Canoinhas.

r�/���Prt"ço de custo.

Utensílios
, " domésticos

(!,4tJ;fJ, �'Itit4

,MiiNfliiWillJ

'Cine Teatro Vera Cruz
\

APRESENTA:
HOJE - ás, 20 horas • Impróprio até 1'4 anos

AS SETE FILHAS DO AMOR
em Técnícolor

_

cf Maurice Chevalier, Delia Scala, Pasqúali e Paolo Stoppa
Quando elas alhavam ... até um santo ficava condenado ...

Conto do seriado - TEX GRANGER

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

AS SETE FILHAS DO AMOR
,

-

Conto do seriado -- TEX GRANGER
-----

ás 17 horas Censiira até 5 anos
DOMINGO ás 20 horas Proibido até 14 anos

Dois Destinos se Encontram
em Tecnicolor

com Richard Widmark, Trevor How�rd e Jane Greer

"Naquele inferno verde, na selva densa e traíçoêíra eles
eram caçados como se fossem feras"

2a. FEIRA - ás 20 horas � REPRISE· Proib, até 14 anos

3a. e 4.a FErRA • ás 20 horas - Proibido at,é, 14 anos

Uma comedia formidavel dos 3 patetas
e um formidavel filme' faroeste

'

----- \

5a. e 6.a FEIRA - à,s 20 horas - Proibido até 14 anos

PAPAI É DO CONTRA
c/ Charles Laughton, John Mills e Brenda de Banzie

" Uma sensacional comedia do cinema ingles"

AGUARDEM: Tarzan e a Expedição Perdida"
em Cinemascope - Odio contra
Odio - O Dia "O" • etc.••

•. �,_I
",

Algumas realizações: Duas
Exposições Agro Avicola Indus
triais consideradas pela crítica
como as, melhores � mais bem
organizadas de Santa Catarina,
colocando Canoinhas num exce

lente conceito nacional, Tornou
a Associação Rural de Canoinhas
uma das maiores do Estado.

Tem dedicado todo e seu in-'
terêsse e seu esfôrço pela causa
Rural do Mun�c:ipio.
Como Vereador conseguiu o

abono familia para os operários
ds Prefeitura, além de outros
projetos de interêsse geral do
povo de Canoinhas.

.

.'.

Tem uma bagagem de servi-
ços prestados ao Município, bem
conhecida de todos que estão ao

pat de suas múltiplas atividades,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Precisa�se
de um CAIXEIRO. Dá-se preferencia a

quem dominar duas linguas.
Demais informações

ESMALTE, CASA
'�'h,IN

.', I ,",,'ao

I.

�
I,

I I

f'

Amigo!
<,

Não jogue fora seu movei estragado!
Leve-o à Fabrica de Artefatos de Madeiras «São José»

,

e lá o deixarão como novo.

Executa-se qualquer tipo de reforma.

Melhores informações à Rua Senador Felipe
Schmidt, 244 com o Sr. Siegfried Wittlich. 18x

,
'

PARA VEREADOR
pela União Democrática Nacional

João
Votem em

Augusto Brauhardt
Um batalhador em pról da coletividade

qualquer que se]o
.qunlquer que seja

a carga ...

a estrada!

um pneu ... dois servkes,
,

C> barras duros e robustos que mordem
o terreno paro máxima tração nas

mós estradas.

e nervuras centrais .espe ssos
:

assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

�ara caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
máximo quilometragem por cruzeiro

ELE H

VEND'E�SE
Casa de material medin

do 8 1/2 x 12. Com agua
encanada e instalação saní
taria, terreno 20x40

xxx

Casa madeira, 9x V� Por
, terminar ainda; em terreno
20x40.

-

Preço de ocasião

Tratar no local com o

proprietario Snr. Boleslau
Kwiecien, rua Major Viera,
nas proximidades As. Rural.

Atafona, Maríjolo, 2 pedras
de Moinho, Descascador de
arroz, Motor a gazogenio.
Vende -se em Arroios, só

mente os pertences acima
eescritos ou com 5 litros de
terreno em redor da peque
na indústria para ficar no

local.

Tratar com o proprietário
Sr. Jose Ferreira dos Santos,

em Arroios.

Vende-s'e

Aó Público '( �

A partir do dia, primeiro de agôsto deste ano, a

entrada nas propriedades da Bígesa, S.A., seja a Fazenda,
Experimental,' a Fazenda São Luiz do Paredão, e 'a

'

Fazenda Duas Barras, as ultimas duas antiga propriedade
de Augusto Pelone, ficam proibida para qualquer fim, e

-os trangressorres serão punidos de acordo com a lei. 5x

Rigesa (S/A
Celulose, Papel e Embalagens,

K. P. Funderbunke Jr.

Rua Felipe Schrnidr, 304 - fone 226
Com bem sortido armazém de secos e molha
dos e, cereaes frutas e verduras em geral.

\ Stok permanente.
Filial Rua Vidal Ramos n." 1145

Com o mesmo S,ortimento atende qualquer
horas do dia - fone 226. � Lr

ARMAZEM ANTONIO SELEME .,/f/

.Anronio Scleme

Panelas e loucas
»

Casa El'liía.

,

,

Venho conhecer o extraordinário Pneu A T e todo

o nosso completo estoque de Pneus firesfone

poro todos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especlolizado, à suo disposiç,ào, poro sef.v[.

lo com presteza e cortezio,

E & FILH' ,. ,,,,.�
'\�.' ;�,

TRÊS BARRAS' - S. c.

CaFé? Sim; mas celê

!' �

'1'.:\:'
.�

", '

5
.. '

, 'lo!

Tintas Ypiranga
C�sa Erli1a

i
Mudas de

\ I
Plantas Eruüiferas

I(enchertos 'de 2 e 3 anos)
De pessegueiros, macieiras, Ifigueiras, etc., recebeu a As

socíação Rural de Canoinhas. I
Preço de custo. I

VENDE-SE
Duas Datas cercadas no me

lhor ponto residencial da cidade.
Tratar com Bogodar nas

Lojas Unidas Limitada 2x

SERVIVO MILITAR
Informações úteis

Convocação: - Serão convo

cados para prestação do Servi
ço 'Militar no próximo ano de
1959:

1) - Todos os brasileiros da
classe de 1940.

2) Os cidadãos das classes
anteriores ainda em débito com

o Serviço Militar.
A seleção e inspeção de saúde

para 2S classes acima será re

alizada a partir do dia 21' a 28
de SETEMBRO próximo, no

Município dd CANOINHAS, no

QUARTEL da 3a, Chi, Isolada
da Policia Militar, na cidade de
CANOINHAS,

s. Tereza ,Especial
o seu café

Oportúni�dde
Vende-se datas, ótimo pon

to, estrada Marcilio Dias.

Tratar Casa Pereira

Vende-se
Preço de ocasião

2/ casas e 'duas ' datas,
Tratar com proprietário Sr.\
Altino Rosa, .á rua Coronel
Albuquerque, Ix

boml ASTRO
"

-,:p'-,

..,_"

o preferido] j
, s:

:�,<"i ",,'" �
;',..I(!, ,j... )'!! �

,d
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Nacional

Senado IRINEU
ARO�[)()

BORNHAUSEN
,

.

CARVALHO
República
Federal

, I

Benedito Therezio de Carvalho Jr.

IRINEU1 o realizador

Em 1951, as dotações desti
nadas ao setor agrícola se limi
tavam a pouco mais de 10 mi
lhões de cruzeiros, Hoje sobem
a 88 milhões, Esses serviços, que
nos Governos passados funcío-

a Càmara
'Para a Assembléia Legislativa -

Para a Câmara de: .

'�\ I,

o candidato que os catarinen
ses escolheram para o Senado
da República não é um candi
dato desconhecido.

No Govêrno do Estado, de
monstrou sua capacidade de tra
balho.

Não será um senador decora
tivo ou simbólico.

Em qualquer posto que lhe
derem os cetarinenses, será sem

pre ação e dinamismo.

Esse candidato chama-se Irí-
neu Borrlháusen.·

.

Em nosso último programa
transcrevemos trechos do dis
curso de lrineu dando conta de
sua administração. Neles esta
vam os dados referentes ao se

tor educacional, E tais dados,
expostos -na afirmativa incon-.
testável dos números, mostra
ram que Iríneu, num só perío
do de govêrno, duplicou o que
havia sido feito, 'nos domínios
do magistério primário e secun

daria pelos gcvêrnos que o an-

tecederam.
.

.

Ele encontrara, ao assumir o

cargo, '88" Grupos' Escolares.
Construiu- lot elevando, assim
o total de eatabelecímentcs de�
se género para 195, todos fun
ciona ado em edifícios próprios.
Vejamos, hoje, em 'outros se

tores que não o ,da educação,
provas de sua atividade no go
verno de Santa Catarina.

Do seu discurso, em 30 de ja
neiro de 1956, são os dados que
se seguem:

,

"Outro marco das realizações
governamentais nesse setor da
administração pública são as o

bras de arte espalhadas por to
do o territorio catarinense. Cons
truiu o Covêrno, nestes cínco
anos, 38 pontes de concreto ar
mado, 29 pontes de madeira
com pilares de cimento; 29 'pon
tes de madeira e 2 pontes 'de
ferro, além de 12 que se acham
em cdnstruçã'o:' Ao todo' l'IO
p,0ntes.",

'. ,,'. ,

,

.

Nunca, como VÚp<íS, ni,og,uem,
em um �;ó período de govêrno
fizera tanto .

. l'

Os próprios adversaríos isto
reconhecem. A não ser aqueles
da linha de frente, que não po
dern difundir. por dever parti
daria, a grandeza de um govêr
no adversaria, os caterínenses
todos, de todos os partidos: pro
clamam e se envaidecemdo pe-
ríodo.

'

'.''',,''-

\

Ain<;la �go.ra, na �pa , .re�,�=>:te
excursão 'ao .sul do E.S,�I;l,dp, Jn;ií
iP,.�ros:forafp çs a�,:ver..s.ªri�s.: se;us,
pertencentes ao �arti.do

.

�.oCi�1
Démocratíco que, 'não só o' vi-

da

'Vereadores Democrática

EIS O (�ERTO, .CANOINHENSES!

.r

"

,i
:!
f.
I
;'

:1
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sítaram, mas até o saudaram I JAIME ARRUO!\. RAMOS
públicamente. O, fato constituiu

. .

alta demonstração de mudança m1l!ha �lataforma, dar. maior
de nossos usos políticos. onde o assIs.tencIa a� nos�o �gr�cultor.
adversaria não mais é visto como Falei em assístencía técnica, sa
um inimigo.

' pitária 'e educacional. Creio que
não faltei ao compromisso as

sumido com essa laboriosa Clas
se, da qual os Governos só se

acercavam, antigamentr, quan
do se lembravam de pedir-lhe

,"Outra promessa que' fiz em votos.
/

Passemos em vista, suas ati
vidades no setor da agricultura,
citando suas palavras no discur
sode 30 de. janeiro de 1956:

FI,LrAL CANOINHAS'
f

19581883

,/ 75°
ANIVERSÁRIO

Comemorando a nóssa firma a 22 de agôsto o seu

75.0 - Aniversário de Fundação
lembramo-nos, com saudades, dos seus fundadores, nóssos pre
cursores; recordamo-nos também dos que com êles labutaram

para o engrandecimento da nóssa organização; e apresentamo-lhes
a nóssa sincera homenagem, o nósso preito de gratidão! '

Agradecemos cordialmente aos clientes que sempre nos

_ distinguiram com' as suas valiosas ordens; aos amigos que se�pre
nos ampararam, aconselharam e apoiaram; e esperamos que o

nóssó estabelecimento lhes possa ser útil' e servir por muitas e':
muitas décadas!

'

Na .cert�.z.a de bem servir, repousa
a nóssa maior recompensa!

Comércio e Indústria

GERMANO STEIN ,S. A.
Matriz .. Joinvillê

-

DESENSACIONAIS DESCONTOS� DE' ARTIGOS

navam quase que excluzivamen
te às expensas do Governo Fe
deral, sob o regime de "acôr
dos", passaram a -ser disciplina
dos e desenvolvidos sob a di
reta responsabilidade do Esta
do, através da Secretaria da A
gricultura, - criada no meu
Governo, - sem prejuízo 'dos
convênios com a União, os quais,
não só foram mantidos, como.
tambem ampliados nos seus're
cursos e nas suas finalidades.

.

Do perfeito entrosamento das
atividades desenvonvidas nesse

importante setor da vida públi
ca pelo Estado e pela União,
resultou . consideravel soma de
.benefícíos as classes agropecuá
rias. Silos, armazens de tr�gQ,
postos de suinocultura, postos de
inserr.inação artificial,' postos a

gropecuários surgiram na zo,Ija
rural, estimulando o colono ,e
imprimindo novo impulso as .a
tividades agropecuárias. Sob' o
regime de "acôrdo", está em
construção, ainda, a Escola de
Iniciação Agrícola, de Araquaí'í,
para o qual o Estado contrí
buiu, em 1955, corri 800 mil cru
zeiros; p a Escola Agrotécnica
de Camboríú, para a qual con
tribuiu também o Estado com

600 mil cruzeiros.

O "acôrdo" do Núcleo 'I'rítí
cola de Curitibanos, cuja execu

ção o Govêrnc. do Estado acom

panhou de perto, produziu re

sultados dos mais nbtáveis para
Santa Catarina. Construíram-se
99 casas para colonos, estradas
e escolas. Afluiram ao estabele
cimento lavradores de cutros

municípios, e, até, mesmo, de
Estados vizinhos. Encontra-se o

núcleo em franca produção, en
tusiasmando a quantos contem

plam c trabalho fecundo dos que
levarem a efeito, no interior ca
tarinense, li experíencía de um

núcleo colonial dedicado à cul
tura do trigo".
Em 'cada. setor de administra

ção pública, as atividades de

lrineu, quando Governador, fo
ram desenvolvidas no mesmo

rítmo de interêsse e dinamismo.

De nada êle desonrou. De na
'la êle es9ueceu.
Em todos êle realizou e cons-

truíu,
r Por isso o povo catarínense o

fará Senador da Republica.

INVERNO: '

(Casacos - Malhas - 'Lãs en{ metro .e em

LOJAS UNIDAS LIMITADA
h

'

novelos - Blusas, etc.)
RUA CAETANO COSTA, 553

CANOINHAS - SANTA CATARINA-

':.e."
.
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