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Conhecemos o pensamento po
litico do dr. Arol::io Carneiro de

Carvalho, ilustre candidato da

UDN à Câmara Federal, e po
demos afirmar que ninguem,me
lhor que êle, interpretará, na
quela Casa do Congresso Na

cional, as mais elevadas e pal
pitantes aspírações coletivas de

Santa Catarina, no ,momento a

tual. Homem público que sem

pre se encontra em dia com os

problemas· que preocupam tan

to as classes dirigentes como o

povo.vo dr. Aroldo Carvalho tem

as suas opiniões firmadas a res

peito dé todos os debates sus

citados em tôrno dos mais al
tos ínterêsses nacionais e esta

duais e irá ventila-los não só de
maneira correspondente às con
veniências gerais, como tam

bem com inteiro conhecimento
de tôdas as particularidades de
cada questão.
Por exemplo, conhecemos o

pensamento do dr. Aroldo Car
neiro de Carvalho acêrca do pro
blema da assistencia ao traba
lhador rural. Nesse tema de in
contestável atualidade e que se

refere a uma das nossas mais
inafastáveis realidades a que
'cumpre dar solução sem de-

longas, o eminente candidato a

Deputado Federal mantém a

convicção de que, se existe clas
se que mais influência possa e

xercer no equilibrio econômico
e social do país será sem dúvi
da a dos trabalhadores rurais, o
homem dos campos,' o operário
das lavouras, o agricultor, o cri

ador, os empregados das fazen
das, os que se fixaram nas zo-,
nas rairaís e dela extraem por
uma atividade tão honrosa quan
to a dos trabalhadores das ci

dades, a riqueza que mobilizam
fazendo-a circular como fôrça
vital para a economia do Brasil.

O problema da permanência
'do homem na lavoura, evitando
se a evasão dos campos para as

cidades, não prescinde da con

sulta ás realidades da existência
do nosso caboclo ou colono, a

que falta inegavelmente até a

gora uma séria· e direta assis

tência, da legislação trabalhista,
infelizmente alheíado à situação
daquela classe de trabalhadores.
Levar elementos de segurança
economica, de satisfação cultu

ral, de defesa sanitária, de con

forto e comodidade, finalmente
de civilização em melhor pa
drão de vida ao pequeno, agri-

o Legítimo Intérprete das

Aspirações do Norte do
Estado, à Câmara Federal
Os municípios de pequeno e

leitorado da região do Norte ca

tarinense nunca tiveram o seu

candidato à Câmara Federal:
Têem-no agora. E' um dos mais
Ilustres filhos' de Canoinhas, o

Dr. Aroldo Carneiro de Carva
lho.

A mais leve referência ao seu'
nome lembra uma existência
proba e devotada às mais no

bres causas populares. Espírito
eombatívo, é êle um legítimo
'representante' da gente desta re

gião de edificadores da gran
deza da terra: o ardor com que
se lança à defesa' dos interêsses
da coletividade tem muito da
indobrável altivez de �u� povo
que jamais terá de envergonhar
se de seus movimentos cívicos.

Chegou, portanto, a hora de
Canoinhas e dos-rnunícípíos vi

zinhos, identificados na mesma
sorte política, ligados pelas mes

mas aspirações e necessidades.

o Dr. Aroldo Carneiro de Car
valho, é o candidato desta re

gião progressista e laboriosa à
Câmara Federal. .

O Dr. Aroldo Carneiro de.
C�rvalho projetou o seu nome
no panorama político de nosso

Estado por uma atuação reso

lutamen�e situada nas mais altas

reivindicaçõ,es do povo e, espe-

cialrnente, de sua terra natal.
Teve sempre a conciencia de que,
a carreira que se lhe abria ha
veria de levá-lo a cada vêz ma

iores responsabilidades perante
o Estado e perante os seus con

terrâneos.
)

,

Agora, 'candidato a Deputado
Federal, o Dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho ·é incontestavel

mente, a expressão duma atitu
de coletiva de sua nobre gente,

'

que reivindica, solidarizando-se
com todos os municípios de me

nor eleitorado, a prerrogativa de
tambem fazer o seu Deputado
Federal, que' será, no Palácio

Tiradentes, uma autêntica e di-
.

gna voz saida desta região, cujo
labor carreia para o Estado o

'produto enorme de tamanhas
ativídades.

\

O eleitorado canoinhense, co- .

mo o de tantos outros municí
pios que, pela circunstância de

possuírem menores quadros de'
eleitorado, têm sido levados, à
renúncia - que já agora seria
humilhante - é suficientemen
te esclarecido e conciente 'de seu

papel, na organização democrá
tica do País. Quer, portanto, ter

I também a sua vêz. E a terá nas

urnas de 3 de outubro vindou

ro, conduzindo à Câmara Fede

ral, pelo sufrágio do Norte do

Estado, o dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho.

'

Não se trata de um homem;
o homem significa um povo que
sabe e' quer opinar. O dr. AraI
do Carneiro de Carvalho já tem
a sua posição firmada no con

ceito não só das mais altas es:-,

feras da administração estadual,
como em todas as fôrças con

servadoras do Estado, graças a

uma atividade fecunda e bri
lhante em mais de dois anos de

gestão, aa importante pasta da

Viação e Obras Públicas.

Votar no Dr. Aroldo Carnei
ro de Carvalho é, pois, confiar
o mandato de Deputado Fede
ral a: um homem ilibado, culto
e conhecedor direto dos proble
mas que reclamam solução em

Santa Catarina.
'

"

,

.
'

'.

os trabalhadores •

rureis
cultor 'e ao criador, tanto quan
to ainda aos seus colaborado
res, eis o que está por fazer, a

despeito de tantos e tão fala
dos projetos e estudos.

O dr. AroIdo Carneiro de Car
valho conhece o problema e o

enfrentará como Deputado Fe
deral. Representante do Norte
do Estado, tendo longamente'
assistido ao drama do homem

tarem todas as prerrogativas
legais' que amparam o trabalho
e tornam mais digna a vida dos
que realmente trabalham.

C h ámamos particularmente
para isso a atenção do esclare
cido eleitorado rural, que dará
o seu voto a um legitimo de-
,fensor de sua causa se votar no
dr. Aroldo Carneiro de Carvalho

para Deputado Federal.

das roças, do trabalhador dos

campos, do habitante de remo

tas regiões :que, não obstante
serem centros de produção fun
damentalmente consíderaveís no

cômputo das nossas fontes eco

nomicas, vivem verdadeiramen
te à margem das preocupações
dos altos poderes da Republica,
o dr. Aroldo Carvalho tudo fa
rá por 'trazer-lhes a assistência
oficial, que lhes permita desfru-
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Festejos da
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Semana Pátria
As comemorações dá Semana

da Patria terão ínicio dia 1 ,de
Setembro e como nos anos an

teriores, a Prefeitura Municipal
elaborou um programa que está
sendo irradiado diariamente. A
Comissão encarregada dos fes

tejos ainda em colaboração com

a Prefeitura, solicita a coopera
ção de todos no sentido de ser

hasteada a Bandeira Nacíonàl e
a ornamentação das vitrínes e

casas comerciais como motivos

cívicos, para maior brilhantismo
das festividades.

A concentração dos escolares
- Delegações Esportivas será na
rua Caetano Costa, crusamento
com a rua VIdal Ramos, 'ás 10
horas da mánhã do dia 7. O en

cerramento da Semana da Pa
tria será no mesmo dia, áS 18

horas, presentes as Autoridades ,

e Delegações Escalare} e ainda
.

com a colaboração da banda de
corneteiros do Ginasio' Santa
Cruz.

Desta, forma, será este ano

comemorada a nossa Indepen
dencia, assinalando o nosso Mu

nicipio, de maneira. expressiva,
a passagem de tão 'importante
data da nossa historia cívica.

Ameaçados os

nossos trigais
Se daqui por diante continuar

a-estiagem, o nosso trigal esta
rá seriamente ameaçado de não

produzir. Entre os lavradores

já existe determinado psssimis-.
mo quanto a colheita, e muitos

estão desanimados afirmando
não colheirão para as -despesas,
Sendo o trigo, uma nova ri

queza no Municipio de Canoi
nhas tendo este ano havido bas
tante animação no plantio, pois
foram jogados á terra mais de
3.000 saeas de sementes, a es

tiagem longa prejudicará a pro
dução além de desanimar os que
se dedicam ao cultivo do rico

cereal. Mesmo assim, as melho
rías que se apresentam para o

corrente ano, dado a seleção de

sementes, são bem apreciaveis.
As qualidades "Frontana e Kau
macleiner" proprias para as nos

sas terras, oferecem uma regu
lar produção :e somerrte a falta
de chuvas é qUI;!,. oferecerá al

teração na produção.
Em face do que se apresenta

, -

Comentár •

105
.

Em perígrínação pela cidade e pelo interior do mu-

nicipio, observando e ouvindo comentarios sobre a mar

cha da campanha politica municipal, destacamos em ma
ioria a satisfação' do eleitorado pela maneira como veem
sendo condusidos os trabalhos dos partidos politicos, den
tro de um clima de harmonia e de cordialidade partidaria.
Notamos que em alguns seto_res, proceres do PTB sinão,
candidatos estão provocando e fomentando a opinião pu
blica com ataques "indignos" contra a atuação do -Gover
no da UDN e dos udenistas municipais. Essa atitude bem
demonstra o nível de educação politica: do ,PTB que .não
sabe ou não quer se curvar ante o imperativo das cir
cunstancias que exige que cada partido ou cidadão, res

peite seu contendor sem querer tirar proveito difamando
homens honestos e autoridades constituidas. Tal atitude,
ao enves de trazer proveito, notamos que vem indignan
do a maioria do nosso esclarecido eleitorado que hoje sa

be perfeitamente em quem votar e não se deixa levar pelo
canto demagogico de certos candidatos do PTB.

A não ser essa denuncia do eleitorado contra a

grosseria de ataques do partido, "getuliano", outras ocor- .

rencias não verificamos, sinão a
>

disposição e o animo de
\ nosso eleitorado que está entusiasmado com o trabalho
sereno' dos demais partidos, animando-se a comparecer ás
urnas embuidos do maior amor patriotico.

Se a nossa advertencia tiver éco, apelamos aos

,"mandões" do" PTB para que recomendem a seus candi
datos quando em' campanha politica, respeitar o adversa

rio; não confundindo ALHOS COM BUGALHOS.

Já fizemos sentir da necessidade de adotar um sis
tema de campanha politica digna de, cidadões dignos. As
sim coneguiremos ser os vanguardeiros em disciplina po
litica para que o eleitorado e povo tenha maior confiança
.nos homens que disputam posições 'publicas e que haja
maior respeito às autoridades constituídas-

o dever do voto é sagradoI Aproxima-se as eleições para cumprir. enganando desta forma o

os legislativos. municipais, esta- eleitor imprevidente, comprando
duais e fedearis, de todos os par- lhe o voto em troca de favores.
tidos surgem.) candidatos: muitas O voto não se compra, nem '\ '

vezes o eleitor não saberá a quem vende não é mercadoria. O eleitor
dar o seu voto conscientemente. não deve dar' o seu voto em troo
E' preciso saber!escolher o 'bom ca de promessas, riem ..votar por

candidato, não votar naqueles interêsses particulares-r O voto é

que prometem mundos e fundos' ,a�go mai,s do que um ato preme-

e que se eleitos nunca poderão dlt�do. _e um dever .�ag�ado, uma
,

,

-
" obrigação de CODClenCla a ser

cumprida dentro da moral e da,
honestidade.

.

... ;11 \O : '..,._

Votamos, para eleger nossos re

presentantes no legislativo ou tio
executivo, êsses devem ser nomes
de bem, honestos, trabalhadores e

cumpridores de suas obrigações'

..

tentando impedir o desenvolvi--
menta da nossa triticultura, .res- ,

ta-nos aguardar dias melhores,
vivendo dentro das esperanças.
Hája ou não situação de en.er

gencia, o unico recurso, é não

perder a fé, pois nem tudo está

perdido ... (Concilie na 6a. página)
�
,
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CORREIO DO NORTE 30·8.1958

PIRELLI - Cruzadorve Pé de Galinha.
. "

FIRESTONE - A. T. Lameiros e H. S.
GOOD..,YEAR - Bandeirante - Cacique e Lameiros,

de todos os tamanhos para caminhões e automóveis, V. S. encontra no

Servicentro Esso (anoinhas -Limitada, ou

em Tres Bariss, nas 'Lojas de MERHY S�LEME ,& FILHOS
�.. -

�'
_ () QU,E E' .PROVIMI,?,
1. - Um produto composto de Proteínas Vitaminas e Mi

nerais de procedencía holandeza e especialmente
preparado para o nosso clima.

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

3. - Aumenta repetacularmente o crescimento, produção,.
apetite e- fecundidade dos animais.

4. - Contem antibióticos; contra as. doenças do animais,
especialmente -Suínos � Aves; portanto o animal
tratado com PROVIMI, é zesístente ás doenças
infecciosas..

>

.
5. - PROVIM!, portanto garante ao criador grandes van

tagens e aumenta, sem duvida; seus lucros.

Os depositários de- Canoinhas, com prazer fornecem
maiores esclarecimentos e folhetos explicativos

.

,

sobre o tratamento com PROVIMI.

Temos PROVIMI para pronta entrega ..

Depositarios em Canoinhas:

(-omércio e Industria H. JORD·AN SIA.

Rua Getuilo Vargas n.? 562'
,

Vende-se
. ,

Uma serraria completa - conjunto wolff - 45 cavalos-
4 vagões de quóta S. N. Pinho.

Tratar com Ludovico Bora rio Escritorio da Sicól
, /

Rua Getulio Vargas 1203, 2x

Antonio Selerne
.

'

\

Rua Felipe Schmidt, \304. ':' fone 226
Com bem sortido armazem de secos ernojha
dos e eereaes frutas e verduras em geral.

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

Com o mesmo Sortimento- atende. qualquer
horas do dia .. fone 226. ../,'

,
' ARMAZEM ANTONIO SELEME '"'P

'Ao 'Públic'o
�. partir do dia primeiro de agôsto deste ano, a

entrada El'ilSf propriedades da Bigesa, S.A:, seja a Fazenda
EJfPerimental, a Fazenda São Luiz do Paredão, e a

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

os trangfessorres serão punidos de acordo com a lei. 5x

Rigesa S/A
Celulose, Papel e Embalagens

K. P. Funderbunke Jr.
•

CASA ESMALTE

de

_: ..

Precisa-se
um CAfXEIRO. Dá-se preferencia a

quem dominar duas linguas.,
: �"

.

Demais informações "

P. ,N E U 5

Vende-se
Atafona, Manjolo, 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.

Duas Datas cercadas .no me

lhor ponto'residencial da' cidade.
Tratar com Bogodar nas ILojas Unidas Limitada 5x

Experimente.

c"Fi MA�R.ly
O MELHOR

Farmàcia Sta. Cruz
I

Preços razoaveis 3x

Rua Paula Pereira

(ao, lado Irmãos Trevisani)

Utensílios
,

domésticos

{!att4 �t,tita,

DAS AFAMADAS MARCAS:

Não Amigo!
Não jogue fora seu movei estragado!

Leve-o à Fabrica de Artefatos de Madeiras «São. José»
e lá o deixarão corno novo.

lfxecuta!"se qualquer tipo de reforma.

Melhores informações. à Rua .Senador �elipe
Schmidt, 244 com \0 Sr. Siegfried Wittlich. 17x

ESCRITORIO: Contabilidade

REPRESENTAÇOES: Maquinas Agricolàs (Tratores,
Trllhadeiras . etc)

AGENTE: CIA. BRASILEIRA DE ADUBOS
MINAS BRASIL �eguro vida-

WALMOR ASTROGILDO FURTÁD.O-
Àceita escrii,a8 COMERClAIS E INDUSTRIAIS; trata de

CONTRATO E DISTRATO.

AUXILIADO' PELO CONTADOR GRIMALDO FURTADO
Caixa postal, 146

Hesidencia: Rua Dr. Victor Konder S/"'1:f. .

CANOINHAS -:- S. CATARINA

- VENDE�S'E Preço Ocasião
Em alto das Palmeiras

frente para Estrada Geral:

Vende-se· uma casa nova

em terreno 20 x 40. 2x

Ver e tratar
.

com o Sr.
Pedro. Alves perto do local. .

_
Casa de material. medin

do 8 1/2 x 12. Com agua
encanada e instalação sani

taria, terreno 20x40

xxx

Casa madeira, 9x1:-� 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.

·

..Oportunidade·
/ Vende-se datas, ótimo pon
to, estrada Marcilío Dias.

Tratar Casa 'Pereira

TRILHADEIRAS··

co

Representantes nesta preçe:

Z. Garcind.o l1. Knuppel Lida.

A VISTA ou PRAZO.A
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'Uospital Santa Cruz
Mais de uma obra quê vem enriquecer o patrimônio ca

noinhense,. e oferecer maior assistência social ao nosso municipio
e municipios visinhos.

Iniciada por diversas Diretorias e sempre sob a presidên
cia de no.sso amigo João Selerne, que desde 1948, vem enfren
tando os serios problemas do Hospital, 'aí está concretizada uma

aspiração: Canoínhas possui 'hoje um dos maiores Hospitais de
Santa Catarina. A sua inauguração oficial está programada para
este ano.

Oportunamente traremos ao conhecimento do público de
como se chegou á conclusão e historiaremos a vida do Hospital
Santa Cruz desde sua fundação em Canoinhas, homenageando to
dos os que contribuíram para a sua formação, assim como desi
gnaremos a data de sua inauguração que será promovida por al
tos elementos de nossa sociedade e naturalmente com uma gran
diosa festa popular.

O antigo predio do Hospital Santa, Cruz, que até ent-ão
vinha prestando assistencia- social, não comportava' mais, pelo'
desenvolvimento de nossa população, mas que serviu e salvou cen-

,.tenas de vidas e ainda hoje está, contribuindo, com suas depen
dências para dar assístencía a MATERNIDADE e será tão logo
seja inaugurado o novo edificio, conforme fomos informados, re
formado e adaptado para MATERNIDADE, que será denominada
"MATERNIDADE SANTA CRUZ".

'

.

Para dar maior conforto aos enfermos e assistencia 'espí-
ritual, o NO VO EDIFICIO em seu corpo, reservou um espaço.
para CAPELA, que vemos no cliche, cuja obra e acabamento é�
sem semilar erlt qualquer outro hospital. Lembra-nos uma frase'
de D. Daniel Bispo de Lages, quando celebrou missa na nova Ca
pela, disse Ele: Tenho viajado por todos os Estados e alguns pai
z�s, porém, nunca vi em hospitais, CAPELA igual a esta do Hos
pital Santa' Cruz, o que devíamos classificar de Igreja luxuoza e

ampla.
"

'

RE,ALISAÇOES QUE ENGRÀNDECEM CANOINHAS e

dizem de quanto é <capaz a sua gente.

t" f

Ano 13 • CANOINHAS • S. Catarina. 30 de Agosto de ltJ5H - N. 508 Pelos Lares e Salões
Aniversariantes da Semana
Hoje: a menina Silvia filha

do sr. Dietrich Siems; as sras.
d. Marta esp. do sr. Rodolfo
Knopp,' e,Sibila esp. do sr.
Eruino Wicse; (JS jovens Ar ...

_
nó Walter,' Rachid Seleme e

Acir Lemos Sbhair; 0-menino
Antonio Carlos filho do S1'.
Oriomar Schaidt; os srs. The
odoro Schroeder e Francisco
Baiel.

Amanhã: o menino Wan.
derley 'filho da Vva. d. Luci
la Klock: a srta. Leonor Se
lente; os srs.. [oaquim Per
nandes Luiz eloã» Petchoso;
as sras. d. Maria esp. do sr.
João Müller [or.; Hulda esp.
do sr. Carlos Benkendorf;Ma
ria Isabel esp; do sr. Arnal»
do losé Machado e Maria
Eugenia esp. do sr, Angelina
Ferreira; a menina Maria da
Luz filha do sr. Mclchiorõs,
/chOloS.--

Segunda teira, as' sras. d.
Júdith esp., do sr. Bento' da
Rosa Menezes e Rita esp, do
sr. Guilherme Prust; os srs.

josé Kuroli e Theodoro Artin;
o menino João filho do sr.
Hrrcilio Müller; a menina Te
rezinha filha do sr, Gabriel

, Niedzielski.

Terça feira: o m-enino Mil
les Luiz Filhq� filho do

_

sr.
Milles Luiz rZaniolo: os _ srs.
Luiz Doerlitz e Fraftcisco
Carvalho; as sras. d.:Maria
esp. do -sr.: Luiz Doerlite e

Gabriela esp. 40 sr. 'Joãó
Fiirst; as meninas Mar,.ia Lu.

.
cia fllha-- do sr. jdsé Çiu�i'ns
ki; Lucia filha do S1,'. Ber.'
nardo Netzger e Maria di
. Lourdes filha do sr. Mille;
Luiz -Zaniolo; a srta. [anete
Buba; o jovem Norberto filho
do sr. Francisco Voigt.
Quarta feira: as sras. d,

Lady esp. dosr, Helio Bas»
tos; Margot est». do sr. Eu
genio Brüske, de. [oinuile e'
Marina esf». do sr. lu lia Gon
çalves Corrêa Fo.; o jooem
[osê Czarnik; as meninas E.
dite filha do sr. Vitor Tó.
maschitz; Elzira filha do sr.

Iacá Scheuer e
_

Ascelinda fi
lha do -sr. Aquiles' Ferrari.'

4té O Dia 9 a Retirada dos Títulos Eleitorais
- Até o próximo dia nove

de setembro deverão os eleito
res que ainda não o fizeram, re
tirar os seus títulos eleitorais.
Além dêsse dia não serão mais
entregues- aqueles documenfos,

ficando os retardatários, apesar
de alistados, sem condições de
voto e por conseguinte incursos
'nos mesmos dispositivos legais
que punem a falta de atendi
mento á essa determinação legal.

t -
- Missà.Ccnvite

A familia do falecido Augusto Langer, convida seus

parentes e' amigos, para assistirem a santa missa na Ma
triz Cristo Rei, dia /9 de setembro às 6 1/2 hora que
mandam celebrar em intenção da alma de seu chefe'

Augusto Langer
pela passagem do 5 ano de seu falecimento.

A todos antecipam agradecimentos.

t c_
Convite

-

- Missa
O propríetarío da CASA LANGER, convida a todos

-

os

parentes e amigos, do falecido
'

Eugenio - Zavatski
para' a Santa Missa que fará celebrar na Matriz, dia -;
de setembro ás 7 ) /2 horas, ern

, sufrágio da alma do
estímadc e bondoso fregues e amigo desaparecido.

Antecipadamente agradece pelo comparecimento

CLUB CANOINHENSE
Edital de

.
.

� ...

�onVOCaçdO
De ordem do Sr, Presidente e em conformidade com o

, artigo 25° dos -Estatutos Sociais, convoco todos os associados
dêste Clube' para � Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no
dia 31 do corrente, às 14 horas, em suá séde social, ,

com a se-

guinte ordem do dia:
-

'

1) Eleição da nova diretoria para o período de Setembro
-1958 a Setembro-1959.

2r Outros assuntos de- interesse.

-.. As listas pu "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, lo assembléia funcionará meia hora depois,
com qualquer número.

Pelo comparecimento, antecipadamente, agradece.'
A .DIRETORIA.

\ ..;;

Quinta feira: os srs.fooino
Iêoesler e Ernesto Koch; os
meninos Carlos Alberto filho
do sr. Williains, res. em Lon»
drina e Oswaldo filho.'do sr.
Guilherme Prust,

.

-

Sexta feira: o sr. Luiz. San"
tos e a menina Alzira filha
do sr. Martin Franz. ·

-I Aos (inive;sariantes, -c».
reio do Norte" deseja felici»
dades.

.,

- Nelson A. Cervi, 1. Secretário lx

l'
At

Mud�s «,.e
Planta:�' Fr�tif:eras�:'

(enchertos de" 2 e -3 �n()s)
De pessegueit'��,�lsnacieiras,'

figueiras, etc" recebeu, li" As'"
sociação Rural de Canbinhas�

Preço de custo.

Veja em exposição na

CASA LAN-GER
O que existe, de novo, modérno e atraente, 'E'm: ,CINTOS

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

couro, camurça, crocodilo, crome e elástico.
CARTElftAS 'FINAS, de couro e matéria plástica,

BOLSAS pars senhoras,
_

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Fábrica de Estefados e Co�chões
ERNESTO FISCHER

1 Aceita encomendas para q�;lquer modelo de estofados. '

Reforma conjuntos, assentos de automóveis
.

- caminhãos etc. lx

Rua Vidal Ramos, S,?9
Antigo (Hotel América)'

Vende-se-.
,'";';�t

Preço de scasião uma 'Casa

residencial de madeira' com
duas' datas e meia' de chão,
sitada á rua Caetano Costa
"(imediação G()malaca);

Tratar com o proprietario
Sr. Leonardo Marcinichen.

ASTR,OCafé? mas café boml o

, �

prelerido]
"1

Sim
, I

m

#

.e
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'SENSACIQNAIS DESCONTOS ARTIGOSDE
(Casacos -' Malhas - Lãs em metro e. em novelos

r LOJAS
Blusas,

'

etc.)

\

DE INVERNO:

UNIDAS
'

LIMITADA -

RUA CAETANO COSTA, 553

CANOINHAS SANTA CATARINA
.;,-.
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.

'Cooperativa de Produtores de Mat,e "(anoinhas" �tda.
Edital de Convocação

. ,0 Presid,ente da.Cooperativa de Produtores de Mate "Ca
noinhas" Ltda, usando das atribuições que lhe ccnfére o artigo
'26_ dos Estatutos Sociaís, resolve:

CONVOCAR

�'Assembl�ia Geral Ordinária dos Associados, à realizar- se na

.respectíva Séde Sqcial, no próximo dia 7 (sete) de Setembro vín
;'dol1ro, ás 8 (oito) horas em Primeira Convocação, a-fim-de tratar

.

dos assuntos, constantes da seguinte:
'

-,
ORDEM DO DIA

�l.) - Deliberar sôbre -o Balanço GeralRelatórío de Ad;
ministração e Parecer do Conselho Fiscal;

2.) - Eleição de novos membros para o Conselho Fiscal;
3.) - Outros. assuntos de interêsse da Cooperativa;
Não havendo número legai para instalação da Assembléia

e� primeira convocação" fica desde já, feita -a ,Segunda Convo-,
cação, Rara às 9 '(nove) horas do mesmo dia. .

Se desta vez ainda não houver número legal. fica feita a
Terceira e Ultima Convocação, para uma hora após a segunda,
ou seja ás 10 (dez) do dia 7 (sete) de Setembro vindouro.
'. ,

., E, para que éhegue ao conhecimento de todos os interes
sados passou-se o presente EDITAL que serâ afixado na Séde da
Cooperativa, seus postos e armazéns, bem como em locais públi
cos habituais dentro de sua área de ação e remetidos aos asso
ciados por processos que comprovem remessa e recebimento aa
medida do possivel. -

. ,

"

� :

Canoirihas, 20 de Agosto de 1958�-

a) MIGUEL PROCOPIAK
Presidente

"qualquer terrenil'�
T reçõó permanent&
na�' 4 rodas e sus

pensão Independente
para cada uma delas.

É o úr-I)co veiculo
c'e seu tipo com

acesso por 4
-ec o rtos.

Transpõe matas, bre
(os e riachos, S8m

nenhuma dificuldade.

Eleitor Canoinhens�e,-
Vote Bem Votando em João Seleme o cidadão

que já comprovou com seu trabalho, o amor e

interesse que tem per Canoínhas
e pelos Canoínhenses,

União Democrática Nacional

Para - Vereador

Honeatídadel Capacidade de Trabalho!
Conhecimento! Progressista! ,

.

Na Camara Munícípal será seu Lê-ma Lutar Pela
Grandeza de nosso Município e Felicidade da

Família Canoinhense .

APELO Hegis tro Ci vil
-,

Editais
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Municí
pio e

.

Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Licio de Oliveira e Tereza
de Jesus Rutes. Ele, natural
deste Estado, nascido em Má.
fra, no dia 15 de abril de 1937
lavrador solteiro filho legítimo
de Paulino de Oliveira, falecido
e de Dona Micias de Oliveira
domiciados e residentes neste
distrito. Ela natural deste Est.
nascida neste distri to no dia 12
de Dezembro de 1939 domésti
ca, soIteira, domiciliada e resi
::lente neste distrito filha legíti
ma de Paulino Rutes e de. Dona
Ana Rutes, domícícífíados e

residentes neste distrito.

Faz saber que pretendem casar:

Ludovico' Kicheleski e Heredina .

Teixeira do Nascimento. Ele
natural deste Estado, nascido
neste distrito, .no dia 17 de fe
vereiro de 1939 Sapateiro, sol
teiro, domiciliado e' residente
nésta vila, filho legítimo de .

João Kícheleskí e de Dona
Bernarda Kicheleska domicilia
dos e residentes neste distrito.
Ela, natural deste Estado, nas

cida em Papanduva no dia 3
de Dezembro de 1934, dornés
tícá, solteira, e residente nésta
vila filha legitima. de Agostinho
Teixeira. de Lima fal. e de Do
na Gefrrianía Medeiros do Nas
cimento domiciliados e' residen
tes em Papanduva, neste Estado:

Faz saber que pretendem ca

sar: Unívaldo
.
Borges Vieira e

Tereza Tisczka. Ele,' natural
deste Estado, nascido neste dis
trito no dia 20 de agôsto de
1932, comerciario, solteiro, fílho
legitimo de Argemiro Borges
Vieira fal. e de Dona Etelvina
Darnaso Borges' domicilados e

residentes neste distrito. Ela,
natural deste Estado, nascida
neste distrito, no dia 2 de ou

tubro de 1933, doméstica, sol
teira, domiciliada e residente
neste disto filha legítima de Adão

Tyszka e de Dna. Maria Tyszka
domiciliados 'e residentes em

Béla Vista do Toldo, neste Mu
nicipio.

-

Faz saber que pretendem ca

sar: Aldo Wippich e Genoveva

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

generosidade 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

. 'de missas na intenção de todos os

-que enviarem esmolese donativos.

Forte chapa de' aço
em posição obliqua
protege o motor, a

caixa de mudança e

os elementos" de
tração.

T raciona uma carreta
sem ire los, com 610
quilos.

Baixo custo de
manutenção e

consumo.

ga O mais al.Balizado vetelllo de- seu tipo

Sornam-se a esses características
tõdas as excep.c lonals qualidades
DKW-VEMAG.

esta à sua espera em nossa loja
JIP�' DKW-VEMAG fabricado no Brosll pelo

��.�-.> VEMAG S.A.
.� Veículos e Máquinas Agrícolas

Revendedores em' Canoinbas: A_· Mallon Cia_'

...' . ,�
,

.

Cramza, Ele, natural deste Est.
. nascido neste distrito, dia 9 de
fevereiro de 1930, lavrador, sol
teiro, domiciliado a residente

neste distrito filho legítimo de
Julio Wippich e de Dona Ma
riana

-

Wippich domiciliados e

residentes em Salseiro, neste

Município. Ela, natural deste
Estado rrascida neste. distrito,
no dia 24 de, agôsto de 1936,
,-,doméstica, solteira, e residente,
neste distrito filha legítima de
Venceslau Grarnza e de _pona
Carolina Gramza, domiciliados
e residentes neste 'distrito.

'

Apresentaram 'os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguerri tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para
fins de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de, todos, la
vrei, o presente que será afixa-

.

do no lugar de costume e pu
blicado no Jornal Çorreio' do
Norte da Cidade de Canoinhas.

Eu, Sebastião Grein Costa,
Oficial do Registro Civil que
escreví dato e assino.

19 de' agôstoMajor Vieira,
de 1958.

Sebástião Grein Costa
Óficlal do Registro Civ�l

Caminhão FORD 'F7
Vende-se um Caminhão Ford.

F7 ano fabricaç-ão 49 - com dífe
. rencíal simples (não reduzido)
Tratar com

, Leonardo Marcinichen

Panelas e ' louças"
CásaErlita

V. S. Vai Pescar!
Então antecipe sua 'enco

menda de' redes com

Edú
praça Dr. Osvaldo de

Oliviveira 4.

Café7 Só Marly
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República I R I N EU
Para a .Cámara Federal' .: AROLDO'

Para a Assembléia Legislativa � Benedito Therezie de Ca.rvalho dr.
Para �a. Cárnara de Vereadores 'União :f}em'ocrática Naciona'l

� ," ",.. ." .� -.., .t�, ."-' . l!" "... ,

.. ......•. ..J � ••

. �_IrS O' 'VOTO ���RTf),' CANOI)��I1�N'B:�'�!

Para o Senado

BARA VER,EAD'()R
�. �

. .. �
\

6uilher'me Prust
to\.;.fJ �:

.

'/ ' .�. ' :�-:

pO:fl1eW do pôvo! jªv(9(iqr,
çrj�dor e i1!q�§lrifJl §�Tá

p� Cémete o dftensOT
dos vossos interesses

da

.___"... "",1. <J.
•• ;,r \

�

'SERVIU AOS GOVÊRNOS DE IRIN{Ú BORNHAUSEtJ E DE
JORGE LACERDA 'G'QMO SEc�ÉfAFiIO' <DA VIAçÃO {b!iRÁS
P.ÚI;lUCAS; REALIZANDO NOTAVEIS' ÊMP�E'EN DIMENTOS, "

-..."
.

. ,_ ." . ::f } � ,

_. ._,� ",). �� .':
_

AJUDOU A ELABORAR o PLÁNO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS. '

tNICIOU A ERA DAS RODÓVIAS 'MODERNAS E A FASE"'DA
'

PAviMENTAÇÃO. CUIDOU DO LE.VANTÀMENT()' AÉROFO-rOGRÁFICO
0.0· TERRITÓRIO DO ESTADO.

OFERE'êE;AGORA,AS SUAS ENERGIAS E o SEU
'ENTU�IÁSMO DE MOÇO PARA REPRESENTAR-NOS

CAMARA FEDERAL

,ti: \

, I

BORNHAUSEN
CA-RVALHO

<;:. '� •

A U.D.N. _ de .Canoinhas Recomenda ao
. �. ',' " .

-
.' '..�. . .( '"

Eleitorado 0,$ nomes de ssus CaÀdisatos i
,

e corno Devem Proceder ao Yotªr. :
..

...:--. l , '. .:..,;. ",,� , . ..';- . tt ," ...... ,', ." ' __

Uma Cédula Para Senador:
�,'llj�.j :;:p..."�

Ip�N�ly »9��#ApSE.No E SUf?HP�r�
Uma Cédula Para Deputado Federal:

DR. A�qLpO CA�N,��,R,Ú D� ,ÇA�VALij9
Uma Cédula, Para p ,cJ,CputaQ9 iEl!tªdu�l:

BENEDITO THER�Z;lQ OE ,CARVALHO JUNIOR

Uma Cédula Para Vereador à Gamara Municipal;
�,?�' �iv�j� ���?}�� ,d�� el�il,?f�S eIltr; 0t s���iqt��

CANDIDATOS li y�R�t\HgR1?,§:
PELA CIDADE

JOÃO SELEME, DR. RENEAU CUBAS. ALFREDO DE
OLIVEIRA GARCINDO, JOÃO PACHECO SOBRINHO; ",

"�I
Por Agua Verde e Campo d'Agua V�rde:

" ,

GUILHERME' PRUST .-
Por Salseiro e Palplital: TUFI NADER

Por Majorl Vieira: ANTpNIO MÂRON BECIL�
Por' Felipe Schmidt: JOÃo' AUGUSTO ,BR'A(JHARDT

Por Três Barrás: JOÃO CAMARGO ,

"

por Paula Pereira: ACHILLES PAzb�
'.' $' j ,.,�'!..:'::\j, ':'

• " .. � -í l
.t< _> , ">.: " �.'

,

Por Marcilio Dias » Taunay: EWALDO ZIPPERER •

Por Bela Vista do Toldo: PEDRO TYSZKA' "i'''''

Por Serra -do Lucindo: FRANCISCO KRULL SOB

Por}Pinheiros e Barra Mansa: IDALINO F. TULIO

Pj S'ão João dos Cavalheiros: A-pGUSTINHO KORNATZKl
,

Por Rio dos Poços: ANOR JARRQClIESIU
Por F�rte!�: L�qPg�DO çg:�U����

Recomenda �o elei�ota�o' ew geral para que tenha o maximo
cuidado ao proceder 8 votação, evitando que as cêduias sejam
viciadas (com manchd�, alteração em nomes. e Iôra dó 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.
\ .....:' ,.;..

'-

'PARA, VEREADOR
pela União Democrática Nacional

Votem em

Jo'â9 .' 'A,ugusto . Brauhardt
, Um batalhador �m pró} da �<?letividade

'======

;�

Para. Dep. Estadual
Benedito Tber:ez,io
de Carvalho" ,;,Jú'oiof

, ',.,,'t-

Cidadão, cuJo,,;fro.m.,.�'�, a
.

-

,"'''',

bandeira que \a U.�':l? ." N.
desfraldou em.todas' às' cam
panhas e sempre vitoriosa,
será novamente desfraldada,
agor� com maior ardor e en- ,

tusiasmo, comprovado que
está, da eficiencia e da capa
cidade de trabalho demons-

.

�, �

trada como Prefeito de Ca-
. nolnbas e COm(l

i

Deputado.

UNIAO DEMOCRATICA. NACIONAL

Para Vereador

João Pacheco SQbr,i81h"Q
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�r-q'

Estírpe
.

de' Guieiros do
Progressb de Cancinhas

As candidaturas dos srs, Benedito. Therézio de Carvalho
Júnior à reeleição para li Assembléia Legislativa do Estado e dr.
Arolde Car��iro de Carvalho a' Câmara dos Deputados -recáem
sôbre dois, acatados representantes das mais elevadas tradições de

"nobreza da soci.edade de Canoinhas. Ambos vinculados a essa

terra, de tão digno conceito entre as unídades municipais de San-
,

ta Catarina, são valores expressivos de gerações diferentes, iden-
'

tificadas numa continuidade esplêndida de serviços à coletividade
e ao progresso geral., 'Sentimentos comuns os ligou aos destinos

,

políticos, de Canoínhas, quê se afiguram cada vez mais gloriosos.
através dó"crescimento s6claf.econômico ,ê' cultural do Munícípio,
como resultado. de um labor, porfiado, e meritório, a que não. se

alheiou járnais a formação cívica e moral daqueles dois notáveis
filhos do. mesmo solo bem amado,

'

Nascimento
Com o n�scimento do

-

garoto
-

Marcelino Frederico, ocorrido dia
23 do corrente, acha-se em festa
o lar do nosso amigo e assinante
sr. Bernardino Fedalto,

Nossos parabens.

Falecimento
Faleceu repentinamente dia 27

àS'19,40 horas, o estimado cida·
dão sr, Braz Marcinichen, comer
ciante, antigo morador de nossa

cidade, estabelecido na estrada de

Agua Verde. Chefe de numerosa

família, -

o extinto era bastante
conhecido e estimado em .nossa

cidade. Deixa viúva e 10 filhos.

Profundas condolencias á fami
lia enlutada.

AGUARDEM: .Cavaleíro sob Medida com' Can
tinflas • O Dia "D" • 20,000 Leguas
Submarinas com Kirk .Douglas
Filhos ,que Sofrem etc .••

E DITA'I S
.. -

Maria Cóss Glinski, oficial do
Registro Civil do Distrito de
Paula Pereir a Comarca. de Ca
noinhas. E. de S. Catarína..

Enquanto o' sr. Benedito Therézío de Carvalho. Júnior, Faz saber que pretendem ca-
dignamente. alçado pela opinião majoritária d() nobre eleitorado

'sar: Presciliano Trisnoski e Híl
aràigo ao mandato de Deputado Estadual, lá.íncansávelmente prD-' da de Jesus Leandro. EI�, sol-
pugnava tôda a asaistencia dos poderes públicos estaduais. párao teiro, lavrador, natural .de Ca-
Município de Canoinhas e para as regiões convízinhasxseu ilus-

pão do Herval desta Comarca,tre filhó, o dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, 'da mesma 'e�tirpe nascido. a' 7 de Maio de 1935
de galhardos propulsionadores' da evolução de sua terra. gene- -

filho de Nicolau Trisnoski e de
rosa e progressista. promovia por todos os meios ao seu alcance, Temira de Freitas Trisnoski, to-na' pasta da Secretariá de E'Slado dos Negócios da Viação e O-

dos residentes em Capão do Her-
bras Públicas, providências no mesmo sentido da gleba natal. E

val desta Comarca. Ela, solteiassim, não sórnente poderia orgulhar a altiva gente de Canoínhas
ra, domestica natural de Volta

do fato de auspíciosamente contar. no panorama da mais elevada'
Grande deste Distrito nascida a

administração do Estado, um de seus eminentes filhos, como i-
6 de Agosto de 1938, residentegualmente e legitimamente se ufanaria de estar' super�ormentê' neste Distrito, filha .de Dorva-

representada, entre os valores mais positivos da bancada' da ma-
lino Leandro Cordeiro e de Oli-

ioría, na Assembléia Legislativa, por um homem cuja existencia
via da Conceicão residentes nes-

se devotára
. ao qesenvolvimento' de seu muàíeípío e que fôra, te Distrito.

quando Prefeito' Municipal; se consagrára téli't.o pelo vulto das
realizações quanto pela inatacabilidade de sua �conduta adminis- Quem souber de algum ím
trativa. Tal, na verdade. fôra o sr: Benedito' Therézio de Carva-' pedimento deve acusar=na for-
lho Júnior, cuja personalidade ilibada vem assinalando; na evo- 'ma da Lei. � ,, • ,
lução de Canoinhas t. já agora, de Santa Catarina, a sua rota vi- Paula Pereira, 13 de Agosto'
toríosa até a consagração pública.

.

de 1958;':'
•

Canoínhas terá sem dúvida muito que esperar ainda des
sa, cob-jligação de espíritos afins. dentro 'de uma das mais dignas
estirpes de políticos canoinhenses que receberão. nas urnas de 3
de outubro próximo, o sufrágio do eleitorado - ,o sr. Benedito
'I'herézio de Carvalho Júnior pará Deputado Estadual; o dr. Arol- .;

. do Carneiro de 'Carvalho para Deputado Federal.
'

,,'

-·0' DE·VER D,O VOTO . .:.
,

(conclusão da la. página)
para com Deus para com a fa-
mília e com a Pátria.

r

"

.Nossos represen�aates no legis-'
lativo deverão ser homens' que
visem o' bem estar .dé todos os

Cidadãos. o -progresso- do Estado
,ou do MuriiSÍpio e não os'interês.
ses, parti2,,�1�'���,ou de classes, mas

':, )1J "".;;
_

'-<"_ ; .�".;. ,",:.

o bem comum, o bem estar da
coletividade, para que haja, paz,
harmonia em' todas as classes soo

ciais, prosperidade e progresso em

nossa 'terra.

Tit.tas Ypiranga I,Ca'sa Erl�ta.
"

;Agradecimento e
A Fl:llllília Lauxen. filhos, genro, no.ras, e netos da

pranteada .".
'\

", '�l'. �".J!;' Braz Marcinichen
aincÚ�';; sob o pro�urido pezar do falecimento desse ente que·
rid0 .......cumprem o dever de, externar seus agradecimentos
aos médicos Dr. Cubas e Dr, Segundo, pelos esforços no

tratamento desse ente querido, como também aos amigos
que os auxiliaram durar!te a moles tia, a todos que enviaram
eDroas flDres, mensagens de pezames, compareceram á casa

. mortuaria e tomaram parte na serimonia de enco.mendação
e sepultamento. ,.-

\
Outrossim, convidam os demais parentes e pessoas

amigas para a Santa Missa de 7.° Dia; que será celebrada
na Matriz Cristo Rei, às 8 horas, de Terça-feira dia 2,

'_antecipando seus agradecimento.s.
Canoinhas, agosto de 1958.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

l\1aria Góss Glinski oficíal do
Registro. Civil do Distrito. de
Paula' Pereira, Comarca de Ca
noinhas Estado de Santa Cata
rina', Faz saber que pretendem

. casar: Pedro. Cordeiro de Mello
� Idelsina de Paula Cordeiro.
Ele solteiro, lavrador natural de
Rio do Pinho deste Distrito,

PARA FERIDAS,
E C Z E M"A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIE1RAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCH EXISTIU IGUI=IL

•

pedimento deve acusar na.for-
'ma da Lei. .

Paula Pereira, 13 -de Agosto" �.
de 1958. � ��

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

, ,

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

ÓDIO CONTRA ÓDIO
c] Joseph Cotten, Viveca Líndfors, Betsy Blair e Ward Bond
"Um homem e seu imenso orgulho, tão grande que

preferiu odiar os filhos a lhes dar razão"
Conto do seriado - TEX GRANGER

DOMINGO � ás 14 horas· Proibido para menore.s de 5' anos
,

"ÓDIO CONTRA ÓDIO
Conto do seriado - TEX GRANGER

ás 17 horas
DOMINGO ---

ás 20 horas
Censura, olé. 5 anos
Proibido até 14 anos

Tarzan e a Expedição Perdida
,CI Gordon Scott -, Betta St. John
.Robert Beatty-e Yolande Donlan

"O primeiro tarzan em CinemaScope,
em suas aventuras na Africa,

-'-�-.-

28. FEIRA " á� 20 horas • REPRISE - Proib, até 14 anos
----,-

3a. e 4.a FEIRA '. ás 20 horas. Proibido até 14 anos

TAMBEM O'E DOR SE CANTA
e] Pedro Infante, Guilherrnína Green,

.

Oscar Pulido, Irma
Dorantes e, Vitela, e mais Pedro Vargas, Tin - Tan etc ...

"Um dentista maluco., uma artista "canastra" .,. e 'um.
profeessor timido, medido a cantor, .. que personagens!l!"
5a. e 6.a FEIRA. às 20 horas· Proibido até 14 anos

Os Grandes deste "Mundo
cl Robert Taylor - Charles Coburn - Mary Astor

Elisabeth Mueller
'

� "Um sensacional drama da Metro Goldwlm Mayer" ,

nascido a 6 de Fevereiro de 1931,
residente neste Distrito, filho.de
Arlindo de Lara Cordeiro e de
Deolinda Cordeiro de Mello, re
sidentes neste Distrito, Ela, sol.
teira, Domestica. natural de VaI·
ta Grande deste Distrito, nas

cida a 29 de Novembro -de 1934.
residentes' neste Distrito, filha
de José de Paula Bueno·e de
Maria Rita Cordeiro, residentes
neste Distrito.

Quem souber de algum im-

Maria Góss Glinskí .

Olbal 1,0 Registro Civil

s. Tereza Especial
o' seu'café

,

União Democrática Nacional

,Para Vereador

Pedro Tys'lka
Experiencia moça

a
•

serVIço de

Bela Vista do Toldo.

",
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Geladeiras: Prosdocimo 6 .e 9/Y2 pés, Consul a
.

querozene.
Rádios e Radiolas: Semp, Orbiphon e Zenith,

diversos tipos.
Toca-díscos.

Acordeões: Somenzi e Soneli

Mâquinàs de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zig-Zag.
Fogões ern 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walita e Spam

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

Hermes.
Peças em geral.

Lampadas simples e fluorescentes.

V. _8: epcontrará 'á rua. Pàula Pereira, 790 na loja de

fOURENÇO SUBA
.I=:::==::U:::::::::===::::::::::I::::I::II:::::::::IIII::::::::::::::::=:111::==::::=::::::::::::
- "

:- :
- -

H Dr. Aristides Diener i
•
.!

I CIRURGIÃO DENTISTA
r

H Raios X - 'Pontes Moveis e- Fixas ,n!I
. ,

I:

I Dentaduras Anatomicéls ' :/
'II, li '

n
•

iÊ
.

Rua Vidal Ramos
. li

li CANOINHAS -, Santa C�tarlna i
::I:I:::=:;=:=::::::.:::::::::::=::::==:=:::�:::::=::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::IIC:I:::IIC

José Yvan da .Coste
Bacharel em' Direito

Advocacia .em geral, especialmente crime

Praça' Dr. "Oswaldo d'Oliveira n.O 550·

CANQINt1AS -- Santa' Catarina

, \

� --_ �

A mais antiga
-

A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para-

bo o' I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores, marcas

Pecas-e accessórios
Vendas à vista e � prazo

Sempre OFICINA RELÁMPAGO'
Rua Paula Pereira _- Edifício própriO

............ :..1 ..

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para' todas as finalidades.

Informações com

Z. <iardndo & I(nUp,pel Ltd.
-

.

Nesta cidade.

Quem quizer comprar
um terreno ou casa nesta

cidade, procure a firma

,Z. ,Garcin�D & Hnüppel Ltda.

, V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos
'Na Relojoaria $pissa

di 6uilherme 3. 1 Souza, "

/
Rua Eugenio de Souza

'\

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial 'e canoinhense!

Material elêtrlco
,CASA ERLITA

Café

Santa Tereza Especial
para o. seu melhor paladar

! Associação Tem a Venda
Sementes de grama forrageira
Mudas de batatinhas
Mudas de arvores frutiferas
Adnbo para horta
Visite a Associação e veja o

seu colossal estoque
I

, '

Casa Erljja'

Toalhas Riscadas
para

Bordar

SEGURO Cf INCÊNDIO ,

SEGURO 'Cf ACIDENTES NO TRABALIiO
SEGURO Cf ACIDENTES PESSOAIS

Brasil, Companhia de Seguros Gerais
Agentes: �OJAS UNIDAS LIMITADA.

'

6�'
CANOINHAS _- Rua Caetano Cósta, 553 :.._ STA. CATARINA

avisa que aceita serviços de pintura:
prédios, placas, letreiros, móveis, etc.

.�
; sob a direção de �. Rothert�' .

"

A '/�,,", 'l

Casa Esmalte

Praça Lauro 'Müller, 751 - Fone, 125
" ., -

nesta cidade" oferece aos seus amigos e fregueses
,

-

-

. -

·'I,!t.
Rá�,os PIONEER a luz - a acumulador • Radiol.as·

Amplas garantias '

Modalidades, de

.pagamento suaves

2lfG OEDrO NAC JlROO IND • DE6 uS PAT :Qf,rCI
\

EXPRESSO JOrNVILENSE� LIMtTADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa. Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio' e .Iudústria de Canoi
nhas e seus arredores, que está \ fazendo entregas f(igú1,ar'�s de
mercadorias de São Paulo a Ceuoinhas de/lO (d�zr'em 10 '(âéz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg. ,

I

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Ceuoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinbas I?or 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 __:. Telefone, 2$5. ,;'. "

Pela preferência com que formos distinguidoe,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO JOINVILENSE' LIMITADA.

Acabamos de

receber e nova

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de
Cr$ 310,00 e sem entrada à partir de Cr$ 400,00.
Com 15 anos de garanti� e assistencia técnica

durante -,

o prazo de,��Ea'ntia.
CASA PE"REIRA

Rua Getulio Vargas, 882.
:�
�,i; �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,'f
"

i
,

�'
-s \1l'" ,

-

Rompido o acôrdo PSD-PTB
o Partido Social Democrático

está. convocando convenção extra
ordinária para escolha de.seu can

didato ao Senado, uma vez que
rompeu o acôrdo com o Partido
Trabalhista Brasileiro.

Bem acertados' andamos nós,
quando, analisando o comporta.
mente dos aliados adversários, pu
demos prever o rompimento que
ora se concretiza,
Anunciamas certos quando a-

nunciamos:
.»

- Êsse baile não, acaba.
, E não acabou, mesmo.

Os desentendimentos eram, de
evidência impressionante.
A forma desatenta com que a

giam os dois partidos, um para
com o outro, demonstraram, des
de a primeira hora da aliança, que
ambos �e -schavam perdidos num
estranho lunatismo. E, à medida
que os 'dias passavam, ma is se·

acentuavam as desavenças, como

"'num estonteamento de desespêro.
:" Nos últimos dias da semana que
se"passúu,'- os acontecimentos se

prêcipitaram, As rusgas, fugindo
ao contrôle dos que, nos bastido
res, manejavam o segredo, se 8-

?'" -�'-18rgaram pela platéia.
Ambos os aliados, já agora con

tendores, se diziam, em queixas
recíprocas, não poderem levar a·

vante aquela caminhada penosa.
,

"

Na quinta-feira última ,- di
fundimos, 'através êste 'programa,
nota da imprensa do -Hio, em que
o Secretário do Presidente do PTB
traduziu, a seu modo, que signi
ficava a própria traduçao do par
tido - as cláusulas do acôrdo que
recentemente assinara.

Nossa notícia foi a última pá
de cal na agonia dramática da

quele acôrdo que, desde o início,
vinha funcionando empurrado.

O Partido Social Democrático
retardou o quanto pôde a reco

mendação do nome do seu can

didato ao Senado. Isso por natu
rais precauções, diante do com-

portamento do aliado.
'

Por- sua vez, ii Partido Traba
lhista Brasileiro, se empurrou, a

pressado, o snr, Carlos Gomes à
cancha, fe-Io mais com intuito de

sondagem que de campanha prô
priamente dita,
E o ilustre' candidato, ao seno

tir, de pronto e aos primeiros con
tatos, os azares da empreitada em

que se metera, ou Iôra metido. a·
travêz sua mais angelical candu
ra, ia transmitindo. à direção par"
tidária as dificuldades -encontradas.

Logo à primeira sema na em que
deveria o acôrdo estar funcionan
do a todo pano, verificou-se a im
praticabilidade da aliança.,

Se, de uma banda, o PSD cru

zava os braços, em atitude de ea

pectativa pacata, de outra o PTB
.dava-se ao .luxo de solapar o ã
côrdo, traduaindo a seu modo cláu--

Foi ai que morreu, definitiva
mente, a candidatura Carlos Go
mes de Oliveira ao .Senado.

JAIME ARRUDA RAMOS

Ano 13· CANOINHAS - S. Catarina, 30 de Agosto

proclamam a- vitória certa e in
O PSD alcançou a casa dos discutível de Irineu Bornhausen,

115.000. •

cuja candidatura foge; .agora
Não foi o PTB além dos 38.000. mais do que nunca, à possíbflí- :,,�

...

A UDN não tem representan- dade de qualquer castigo.

de 1958 N. 508

\

te nenhum no Senado. O PSD
conta com um. E o PTB elegeu
dois.

A desproporção é flagrante
demais, por isso a reação está
aparecendo.
, Isso, para que, pelo menos, e,

daqui para frente, sejam res

guardadas as proporções, nos

direitos de cada qual.

So uma coisa não sofreu 80:
lução de continuidade, nem dei
xou a menor sombra de dúvi-

I da, na presente campanha, a
_

'

que os fatos- ainda mais con-
"

I firmam e, robustecem - a cer-
'

teza da vitória da candidatura
lrineu Bornhausen.

I

Como não se desmancha uma

coligação vitoriosa, não há, ho
je, quem ponha dúvida qual
quer, diante da denúncia do, a
côrdo oposicionista, que êste
mais se efetivou .na certeza do
insucesso. Daí as-preoáuções que
de antemão adotaram os parti
dos de- oposição, para resguardo
de seus interêsses futuros.•

Por isso os' catarinenses iodos

, �*�
€)!j�
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�
�Z
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@o�
�

aula-chave do documento as
sinado.

Chamado às Calas, em nota o·

ficiosa, pela .imprensa pessedista,
o PTB se fechou. Foi, então, que
o Partido Social _ Democrático, a

lertando seus diretórios do in
terior, determinou suspendessem
os contatos com o PTB, pois o

acôrdo estava rompido.
Só ai o' ilustre candidato pete

bista, quando o chão lhe faltou,
começou a perceber que não es·

tâvamos li tirar conclusões menos

exatas dos acontecimentos que êle
ignorava.

Só fomos por êle acreditados
quando, sentindo tôda a dureza
da realidade, ficou sabendo que
não mais era candidato do Parti
do Social Democrático.

�ste está convocando conven
ção extraordinária, para homolo
gação ,dã denúncia do acôrdo e

escôlha de candidato próprio com

que irá concorrer à vaga do Se
nado.

O ,PTB, por sua vez, .segundo
se sabe, provoca novos contatos,
à cata de outras alianças que,
por .motlvos de fácil intuição,
devem surgir pautadas em cate

goria menos elevada, DO capítulo
das exigências.
Temos assim, atê aqui, apenas

um can lidato_ ao Senado - o snr.'
Irineu Bornhausen lançado
peja União. Democrática Nacional

e apoiado por ponderáveis fôrças
políticas.

Sendo pensamento do PSD lan
çar candidato proprio, único ca-

-minho que lhe sobra, se não qui ..
zer tentar outra composição mais
alta, bastante difícil a: esta altu
ra, fica o PTB sem nenhuma pos
sibilidade concreta no caso da
senatôria,

Um candidato de suas fileiras
terá apenas sentido simbólico,
'sem qualquer margem de chan

ce, na' aventura. Difícil será
mesmo, o encontrar quem este

ja disposto a marchar para 'o
holocausto, co� percurso e me

ta tão rigorosamente traçados.

Está, dêsse jeito, marcado o

destino dessa figura, tão invo
cada nos últimos tempos, e que
se denomíneva - fiel de ba

lança - que, assim, deixará de
existir, por desnecessária e inú
til. Com ela desaparecerá, tam
bem, o fenômeno do mais fraco
ser sempre o melhor aquinhoado.

Convidamos as exmas. autoridades, civis, militares, eclesiásticas, imprensa escrità e falada, 'comércio e

indústria, administrações e funcionários dos demais' estabelecimentos bancários locais, nossos acionistas,
_clientes,' amigos e 'o público em geral, para assistirem as solenidades inaugurais do novo edifício dêste

.

#, banco, 'a realizar-se dia 4 de setembro próximo vindouro, às 16 horas.

li, \

l-
!'

A UDN, na última eleição,
obteve 122000 votos para sua

legenda ..
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