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9.748 eleitores irão

grande exemplo de civismo,
hão ('cQntribuido

,

as urnas

que para

Aroldo Carvalho será,
namizador

ral, a seu' favor, entre outros

fatores, o de haver o ilustre ho
mem público servido ao seu Es
tado num período dos mais fe

cundos, do ponto de vista das

realizações governamentais. Se- ,

cretário de Estado dos' Negócios
da Viação e Obras Públicas, não
se "engànára o sr. Irineu Bor-

,,'

nhausen quando, ao chama-lo

para ocupar 'uma pasta de ta
manha responsabilidade, confiou
inteiramente no dinamismo e no

esclarecido senso administrativo
do Dr. Aroldo Carneiro de Car
valho. Como se sabe, a Secre
taria da Viação, onde o nosso

eminente coestaduano permane
ceu até há poucos meses por
havê-lo conservado ali o suces-

Tem a candidatura do Dr. A
roldo Carvalho à Câmara Fede-

DESESPERO .. DE CIUSA
,

Inutilmente temos batalhado em favor da nobreza de ca

rater, do elevado espirito de solidariedade politica" comum; da di
gnidade pessoal dos candidatos, do respeito ás autoridades cons
tituidas e emfim, em favor do povo, pa,ra que haja maior enten
dimento entre os partidos e daí a confiança do povo nos elernen
tos que elegerem.

O nosso confrade "Barriga Verde" longé de comprender
ás nossas "intenções, não quis. incorporar-se e continua "massa
crando" defamando" cidadões, ilustres que o povo' de Canoinhas
conhece demais para deixar iludir por um "jornal" que desde seu

aparecimento, ao envés de estimular e propagarJpara o bem CO"

mum, vem espalhando o terror no seio da família canoinhense.
Com seus escritos e suas opiniões "divergentes,' ensanguentou o

sole desta terra e agora, num desespero' de causa, vendo derro
tada a sua legenda "parttda ria, procura através de seus escritos,
inflamar a opinião pública. Esquece ele que o povo de Canolnhas
não .é mais aquele que se deixa envolver por palavras baratas e

p�r escritos "indignos",
Fícáí caro colega-a clamar no deserto e nós continuare

mos na mesma trilha que traçamos para o congraçamento da fa
milia canoinhense.

./

Fostes muito infeliz quando escolhestes como vitimas da
sanha desesperada os nomes dignos de IRINEU BORNHAUSEN,
DR. AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO e BENEDITO THE
RESIO DE CARVALHO JOE., cidadões honrados 'e dignos que já
comprovaram seus trabalhos em favor da coletividade e vão de
monstrar pelas urnas de 3 de Outubro o seu prestigio e seu va-

lor politico.
.

Fostes muito infeliz/ao repisar o caso dos "carros ofí
ciáis", quando não há um desses veículos a serviço dos candida
tos da UDN. O que há, caro colega é as máquinas daPrefeitura
equipadas com Alto F§l!antes, e manobras pelo tratorista e por
candidatos do PTB ou PSD a percorrer o interior fazendo pro
paganda politica. E para ganhar tempo, a CamÍonete tambem
da Prefeiüura, leva combustivel em tambores para alimentar as
máquinas que se ocupam exclusivamente em campanha politica.

Atendem bem canoinhenses • • • Alto Falantes e can

didatos do PTB e PSD, montados em Motoniveladoras da Pre
feitura Murricipal, exibindo-se pelo interior. Ao envés de COD

sêrtar estradas que é a obrigação e dever do governo munici
pal e seus aliancisfas, exibem-se ao público do interior equi
pados com Alto Falantes e para cumulo os candidatos como

"artistas" fazendo sua demonetração, como que esbofeteando
o pobre colono que esperava as máquinas para consertar as es
tradas e não para continuar fazendo promessas falsas. E' a isto
que o caro colega quiz naturalmente se referir, quando abor
dou o caso do uso de carros oficiais'.

O desespero de causa que o domina ante a derrota fra
gorosa que vái sofrer nas urnas de 3 de Outubro, aliado ao vos

so instinto de "perturbador" faz com que se revele em público o

vosso intimo jornalistico e pessoal. '

O que mais está vos preocupando é os dias, as horas e

os minutos que faltam para o pleito de 3 de Outubro, para poder
gozar histericamente a derrota da UDN. Aconselhamos o caro co

lega de prevenir-se em devido tempo com "calmantes" que já po
deis encomendar em tambores para' toma-los agora e depois do
pleito porque u!Da verdade vos diremos aqui:

A UDN ELEGERA' SEUS CANDIDATOS cê' fará ainda
mais" ELEGERA' a MAIORIA ABSOLUTA DE VEREADORES,
queira ou não queira o caro colega.' I

Ao povo, de Canoinhas queremos pedir escusas se desli
samos involuntariamente de nossa linha de conduta, porém qui
zemos alerta-los que estamos vigilantes para defender a integri
dade de n0SS0S candidatos e zelar pela' harmonia de nossa gente.

próxima sexta feira. Canoinhas
votando reconhecidamente

seu evoluir e para

na
_'

o

na

de
Câmara

•

energias,
Sol' do sr. Irineu Bornhausen, é
um dos setores da administra
ção pública que maiores somas

de atividades e de discernimen
to exigem, dada a natureza de
suas atribuições, no concurso
das soluções, publicas.
O -ru. Aroldo de Carvalho não

só preencheu eficientemente as

funções que lhe couberam, mas
tambem pôs em prática rele
vantes iniciativas tomadas em

face de bem elaborados estudos

das condições regionais no Es

tado, visando especialmente 'o

amparo aos empreendimentos

seu

Federall O

·e valores
nos' setores da economia' em
geral.

O Plano de Obras e Equipa
mentos 'aí está para confírmar
a capacidade do administrador,
bem à altura do espírito em

preendedor que presidiu desde
1951, a recuperação administra
tiva de Santa Catarina. Tendo
por indispensável, a fim de evi
tar improvisações sempre dis
pendiosas e nem sempre efica
zes nos atos de govêrno, o Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho, à
testa de sua pasta, se valia do
seu direto conhecimento das pe
culiaridades e reclamos de cada

dará um

homensnos

progresso.

mesmo di
concretos
--- '

zona do Estado, bem como, es
tribado nesse conhecimento, es
quematizava planos de trabalho
para os concretizar com o êxito

de que todos podemos dar tes

temunho, nas grandes realiza
ções do honrado govêrno Irineu
Bornhausen.

'

Não possuia Santa Catarina e

lementos parâ facilidade de uma

visão de conjunto e objetiva de
sua superfície geográfica. Os es

tudos dos acidentes de suas á
reas territoriais se 'fatia morosa,

e dispendiosamente, muitas vê-

(Conclúe na 6a página)
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Vva. Vitória C. .Fedalto

CIRCULA AOS SABADOS

Vitima de um derrame cere

bral, v.eio a falecer dia 23 pela
manhã.. a veneranda Sra. Dona
Vitoria Cavalin Fedalto, espôsa
do saudoso João Fedalto, resi
dente no Alto das Palmeiras e

progenitôra Ide numerosa fami- /

lia bastante relacíonada e co

nhecida no nosso municipio. O
seu sepultamento deu-se no dia

seguinte, com grande acompa-
nhamento. -,

A' familia enlutada, profun
das .condolencías do "Correio do
Norte".

'

-, Instruções do TSE

RIO, 15 (G.) -,- O Tribunal

Supérior Eleitoral divulgou ins

truções proibindo, durante as

eleições, trocar, arrebatar ou inu
tilizai' cédulas em poder do e

leitor, nem oferece-Ias no local
da Mesa Receptora, ou num,

raio de cem metros. A pena pre
vista pelo Código Eleitoral é de

detenção de 15 dias a dois meses.

Segundo ,ainda essas instru

ções, somente poderão perma
necer no recinto da. Mesa os seus

membros, os candidatos, um fis
cal e um delegado de cada par
tido. 0�presidente da Mesa fará
retirar do recinto quem não

guardar a ordem e a compus
tura devidas, e estiver pratican
do qualquer ato atentatório a'

liberdade eleitoral.

Cédula - oficial para Senadoresl
Assinále com um X ,o nome do candidato

de suá preferência:
..

PARA SENADOR

D Carlos Gomes de Oliveira
"\ ;

,

Irineu Bornhausen

Celso Ramos

i,
I

PARA SUPLENTE

D Telmo Vieira Ribeiro

'Brazilio Celestino de Oliveira

Jade Magalhães

TRAGICO ACIDENTE
De Curítíba chegam noticias

Ir;;,que a Sra. Dona Angelica Neus- IXI
taedter, espôsa do nosso amigo e -

assinante sr.: Henrique Neustae-

dter, foi vitima de lamentavel
acidente quando fervía cera para I' Iassoalho, recebendo graves quei
maduras vindo a falécer logo
em seguider: A noticia causou

tristeza entre todos, pois o ca-

salNeustaedter residiu por mui-
to tempo em nossa cidade e go-
savam de estima geral.

r Nossos sentidos pesâmes à fa
milia Neustaedter,

ELEITOR, Vóte assim!
.,

(Porque, assim, voc� estará votando pela
grandeza de Santa Catarina)

..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE 27.9-1958

(o'n fe cc õe s
,

para Senhoras

na

-

Ces» Erll·fa
-

;.

SEGURO Cf INCÊNDIO
SEGURO Cf ACIDENTES NO TRA-BALHO
SEGURO, Cf ACI.DENTES PESSOAIS

Brasil Companhia de Seguros Gerais
I

Agentes: LOJAS UNIDAS LIMITADA 2x
. CANOINHAS -- Rua Caetano Cósta, 553 - STA. CATARINA

.Oetadelras : Prosdecimo 6 e 9/Y2' pés, Consul a

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

diversos' tipos.
.

Toca-discos. .

Acordeões: Somenzi e .Sonelí
Máquinas de Costura: Alfa, Philíps,' Lada e Zig-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "Fiél".
'

I Aparelhos Walita êC Sparn
I

�

-, Acumuladores Durex; Ventiladores.
'Bjcicl�tas: Prosdocimo, Goericke, Sport, Bristol e

Hermes.
.

I Peças em geral.
I Lampadas simples e fluorescentes.

I
.

v. S. encontrará á rua Paula Pereira, ;790 na loja de

I LOU-RENCO BUBA
i �

===::::=:�I;::=:::=:==:::::====::I=::=:::::::===:::::ªc:::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::.11 -

-

.0H "" "" "

'�!5 Dr.'Aristides ,Diener ii
H CIRURGIÃO DENTISTA ii
H� �.. ..

H Raios X -. Pontes Moveis e Fixas fi
H Dentaduras �Ânatomi(as �liôlf ••". , h

I CANOINHAS
Rua Vidal RamO�anla Catarinà I

:=::=::::g::::::===:::=::::::::�::=::I==:::�::=::::=:==:::=�:::::=I=;==:::g::::::=::::::;=r:=:==;HH

I
'

. .

José Yvan da Cosia
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente. crime
Praça Dr. Oswaldo d'Oliv�ira n_O 550

CANOINHAS .- Santa Catarina

..........................1 .

A mais antiga
A mais sortida
A melhor '

A preferida

Oficina
.

.

Relâmp�ago .

Completa assistência para
b· . I t do pequeno' concertosua ICIC e a até.8 reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendàs à vista. � a prazo

Sempre OFICINA' RELAMPAGÓ
Rua

.

Paula Pereira _- Edifício própilo

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as

" finalidades.
Informações com

Z. <iarcindo & i(nüppelltd.
Nesta' cidade.

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

versos modelos

Na R'elojoaria � Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Procure no seu fornecedor
o sabão Prin'ceza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e cenoinhense l
/

Material elétrico
CASAERLÍTA

A Associação Tem a Venda
Sementes de grama Iorrageira
Mudas de batatinhas
Mudas de arvores frutíferas
Adubo para horta
Visite a Associação

.

e veja o
seu colossal. estoque

Vende OU aluga
Preço de scasião uma casa

residencial de madeira com
duas datas e meia de chão,
sitada á rua Caetano Costa
(imediação Gomalaca);
Tratar com o proprietário

Sr. Leonardo Marcinichen.

v. S. Vai Pescar!
Então

I antecipe sua enco

menda de redes com

Edú
praça Dr. Osvaldo de

Oliviveira 4.

Panelas e louçes
Casa. Erlita.

VENDE-SE
Vende-se em Agua Verde'

um lote de 1.200' m2, com

urna casa.

Ver e tratare com o sr.

Michel Seléme. 2x

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Maquinas de Plantar
(manuais)

par? milho; feijão e arroz Cr$ 180,00

( Preços especiais para Revendedores .

a smalte
J. c ô rte

Praça Lauro Müller. 751 - Fone, 125

nesta cidade, oferece aos seus amigos. e fregueses
Rádlos PIONEER a luz - a acumulador - Radiolas

"Amplas garantias
Modalidades de

:{)_agamento suaves

IEG OEPTO NAC PROP INO • RfG us PAT OHlel

, 2

.. '

Aca'bamos de

receber d 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 assistencià técnica

durante o prazo de garantia.
-

CASA PEREIRA·
Rua Getulio Vargas, 882.

Caixa postal, 146

Hesidencia: Rua Dr. 'Victor Konder S/No
CANOINHAS -:- S. CATARINA

ESCRITORIO: Contabilidade -IREPRESENTAÇOES: Maquinas Agricolas (Tratores, .

Trilhadeiras etc)
.

AGENTE: CIA. BRASILEIRA DE ADUBOS;.;
MINAS BRASIL-seguro vida

WALMOR -ASTROGILOO FURTADO'
Aceita escritas COMERCiAIS E INDUSTRIAIS; trata de

CONTRATO E DISTRATO.

AUXILIADO PELO CONTADOR GRIMALDO FURTADO

Antcnic Selerne
Rua Felipe Schmidt, 304 _ fone 226

Com bem sortido armazem de secos e molha
dos e cereaes frutas e - verduras em geral.

$tok permanente.
Filial RJJa Vidal Ramos n.O 1145

I� Com o mesmo Sortimento atende qualquer
horas do dia _ fone 226.

ARMAZEM ANTONiO SELt::ME

Bar e Mercearia MONTE LíBANO
'de ADIS SAKR

Dôces, salgados, trigo trituradó-para· quebe

b'
verduras e frutas em geral

Entrega a domicílio - Fone 283 -

Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44 i

. ·Y
�
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da IRINEU BORNHAUSE-NHepública
Senador Dr.

Para à' Câmara Federal

Para ,á Assembléia 'Legislativa - Benedito Therezio de Carvalho Jr.
Para a Câmara de Vereadores União Democrática Nacional

Brazilio Celestino
AROI:.DO

de Oliveira
CARVALHO \

União Democrática Nacional

PARA V-EREADOR

Guilherme Prast
homem �do pôvo - levredor,

criador e' industrial, será

na Câmara o defensor
-

dos vossos lnreresses

\

União Democrática ·Nacional

Parà: Vereadcr.
•

droT
Experiencia moça

a serviço de

Bela Vista do Toldo

Honestidadel Capacidade de Trabalho!
Conhecimento! Progressista!

, -

, União Democrática Nacional

\

Para Vereador

Na Csmara Municipal será seu Lema Lutar Pela
Grandeza de nosso Município e Felicidade da

Família Canoinhense.

Eleitor Canoinhense,
Voté Bem Votando em João .Selemé o cidadão
que já comprovou com seu trabalho, o amor e

interesse que tem per Canoínhas
e pelos Canoinhenses.

e

-

A U.D.N. de Canoinhas Recomenda ao

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

Uma Cédula Para Senador:
IRINEU BORNHAUSEN e

Suplente DR. BRAZILIO CELESTINO DE OLIVEIRA

Uma Cédula Para Deputado Federal: .

-

,

DR. AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO
Uma Cédula Para o deputado Estadual:

BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO JUNIOR
Uma Cédula Para Vereador à Çamara Municipal;

, com livre escolha dos eleitores entre os seguintes
CANDIDATOS_ A VEREADORES:

_ PELA CIDADE
JQÃO SELEME. DR. RENEAU CUBAS. ALFREDO DE
OLIVElRA GARCINDO. JOÃO PACHE.sO _ SOBRINHO;

Por Agua Verde e Campo d'Agua -Verde:
. GUILHERME PRUST

_
Por Salseiro e Palmital: TUFI NADER

Por Major Vieira: ANTONIO MARON BECIL
Por Felipe Sehmidt: JOÃO AUGUSTO BRAUHARDT

Por Três Barras: JOÃO CAMARGO
Por Paula Pereira; ACHILLES PAZDA

Por Mareilio Dias • Taunay: EWALDO ZIPPERER
Por Bela Vista do Toldo: PEDRO TYSZKA

Por Serra do Lueindo: FRANCISCO KRULL SOB
Por Pinheiros e Barra 'Mansas JDALINO F. TULIO

PI São João dos C�valheiros: AUGUSTINHO .KORNATZKI
Por Rio dos Poços: ANOR JARROCHElSKI

Por Fartura: LEOPOLDO CÓRHEIA
Recomenda ao eleitorado em geral .para que tenha o máximo
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.

PARA VEREADOR
pela União Democrática Nacional

'

Votem em

João Augusto Brduhd�dt-
Um batalhador em pról da coletividade

- Para Dep. - Estadual
Benedito Tberezio

de, Carvalbo Júnior
Cidadão, cujo nome é a .

bandeira que a U. D. �.
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 como Prefeito de Ca
noinhas e como Deputado.

UNIAO' DEMOCRÁTICA NACIONAL

. Para -

Vereador
'"

João Pacheco Sobrinho

\
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BOUQUET CLUBE
Recebemos do Bouquet-Club

oficio comunicando <a posse de
sua nova Diretoria que ficou
assim constituida:
Presidente: Rosa S. Seleme,

Vice Cecy Cesconetto, Secreta-

ria: Helena Mussi, 2a. Maria Sto
ckler Pinto, Tezoureira: Merhy
Di Lascio, 2a. Ziloah Fischer,
Conselho Fiscal: Nina Barbosa,
Sara Zugman e Lady Cordeiro,
Oradora: Rernilda Marzall.

Canoill1lhense: colabore no sentido de eleger Arolde Carvalho,
mandando cedulas do noss<? conterrâneo aos' seus parentes
ou amigos residentes noutros municiplos do nosso Estado.
Escreva aos seus parentes e amigos recomendando o nome

do candidato do povo de Canoinhas.
Procure cedulas de Aroldo Carvalho

no' "Correio do Norte".

Vende-se
Uma serraria completa - Conjunto Wolff· 45 cavalos -

4 vagões de quóta I. N. Pinho.

Tratar com Ludovico Bora no Escritório da Sicól
Rua Getulio' Vargas 1203. <õx

o verão vern aí!_ .._

Geladeiras domésticas F R IG I DA I R E
Comerciais e Sorveteiras

ElETROFRIO
A' vista ou em modicas prestações mensais.

Z. Garcindo- & Knüppel Ltda.
Canoinhas - Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta. Catarina

i§ $A SE'

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

A SOMBRA DA OUTRA
e] Eliana e Anselmo Duarte

"Um filme nacional"
Inicio do seriado - A RAINHA DO CONGO

,

DOMINGO - �s 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

RITMO SERTANEJO
Um filme faroeste- <'

Início do seriado - A RAINHA DO CONGO

DOMINGO _ �s 17 horas Censura até 5 anos
as 20 horas

-

Proibido até 14 anos

Do Destino Ninguem Foge
Em cinema'Scope

C] Humphrey Bogardt - Gebe Tierney - Lee J. Cobb
E. C. M9rshall

"A estranha história de um homem oculto sob I:IS vestes
talares, que amou: lutou e odiou como qualquer mortal".

28. FEIRA - ás 20 horas - REPRISE - Proíbo até 14 anos
------"

. 3a. e 4.a FEIRA - ás 20 horas - Proibido até 18 anos

Nenhum Crime é Perfeito
C] Mark Stevens, King Calder • Felicia Farr, Alan Reed
"Audacioso assalto a um carro-correio ... por um homem

que julgara realizar o crime perfeito", ..

5.a e 6.a -FEIRA - às 20 horas - Proibido até 14 anos

A ESPADA SARRACENA
Cf Ricardo Montalban e Betta . St. John

"um sensacional filme de espadachim e aventuras"

NAO PERCAM: O Rei e eu - O Rei e eu • O Rei
e eu... • Honra a um Homem mau

, Idolo Vivo - O Leão Africano etc. �

Vendê-se ou troca-se
Otima propriedade em Xar

queada, com área de 2.700 m2,
casa de madeira, rancho,
poço com bomba, luz eletrica
instalada, pomar em franco de
senvolvimento.

Preço' de ocasião

Negocio com relativa urgen
cia. Condições a combinar,

Dirigir-se á Pedro Reitz.
5x

As viúvas pensio
nistas do Montepio

e a UDN
Quando o PSD. era Govêrno,

as pensionistas do Montepio não
tinham condições que lhes pos
sibilitassem vida condígna. Em
15 anos, o PSD não lhes lan
çou o olhar "paternal". Elas fi
cavam com o que lhes cabia.
Na maioria, percebiam as pen
sionistas pouco mais de 160 cru

zeiros; outras, até, muito menos ...

Nunca quis o PSD saber da

situação das pobres viúvas, cujos
maridos só deram ao Estado tra

balho, dedicação, desvêlo, Era
verdadeira calamidade deixa-Ias
sem com que poder enfrentar
o custo de vida, dia a dia su

bindo, astronômicamente.

No Govêrno
'.'

da UDN, com

lrineu ,Bornhausen, os apelos
das viúvas - pensionistas do
Estado - foram ouvidos. Foi-,
lhes concedida melhoria r-- a mi
noria passou a 300 cruzeiros,
de acôrdo com a percentagem
calculada sôbre os vencimentos
do funcionário; a maioria" foi
além de 450 cruzeiros! Ainda no

tino passado, o saudoso Gover
nador Jorge Lacerda fixou, de
pois de vários estudo!", em 800
cruzeiros o teto da pensão dei
xada por funcionário. Hoje, já
não existe mais aquela situação
calamitosa em que o PSD dei
xara as pobres, e t;€speitáveis
viuvas do Montepio dos Fun
cionários Públicos' do Estado.

Há, agora, que indagar: ti PSD
por que não melhorou a situa
ção das pensionistas? Tanto tem

po, tantos anos. Foi necessário
que a UDN levasse ao Govêrno
Irineu para que elas fôssem a

tendidas em suas reivindicações!

Era assim mesmo: o PSD não
lhes' conhecia a existência e, só
agora, são os "pais da Patria" ...

_ ,

Vende-se
Uma propriedade sita á

Rua Curitibanos área 1600
m2 com bôa casa.

Tratar. com o sr. Arno
C. Hoffmann - 3x

Mudas de
Plantas Frutiferas

(enchertos de 2 e 3 anos)
De pessegueiros, macieiras,

figueiras, etc., re-cebeu a As

sociação Rural de Canoinhas.

Preço de custo.
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'INTEGRALISTA:
Remember Govêrno Pessedisfal

'. Tintas Ypiranga
Casa Erlitá

A atitude valorosa, corajosa, destemida, de grande maio
ria do PRP, declarando-se em dissidência dentro do própríc par
tido de Plinio Salgado, tem raízes em fatos e não em méras pa
lav.ras.

E que esses integralistas, que não sabem ler a Cartilha dos
conchavos e dos acôrdos que -não consultam os interêsses da dou
trina, não sabem muito menos deixar que sapateiem sôbre 8S suas

gloriosas tradições. E admitem' que, os fatos de ontem, sejam as

razões de hoje! Não desejam separativismo, dentro da grei. Mas,
quando lhes dóe a catne por meros interêsses de uns e outros, in
terêsses êsses de todos já conhecidos, êles gritam, esbravejam,
estrilam. ,

Os integralistas que assinaram o Manifesto dos 50, vindo
a público nestes últimos 'clias, são justamente aquêles que senti
ram o chicote cravar-lhe a carne, quando no govêrno do PSD,
aqui e no Vale do Itajaí; aqui e no Vale do Tubarão e no Ara
ranguá. mandava-lhes para o xadrês, e, muitos, para a Penitenciária.

E porque?
•

Porque lutavam por um ideal. Porque desejavam que suas

convicções fossem respeitadas, dentro de uma Nação que adotára
a Democracia. Porque não conheciam traições, nem temiam "cara
feia" dos que os torturavam e massacravam.

Os íntegralistas que assinaram o Manifesto, que é, hoje,
um verdadêiro grito de revolta contra Os "vendilhões", não pa
tuam com a situação de caudatários de um partido que, quando
no Gevêrno em 1937, lhes anavalhou a carne e os açoitou, des
humanamente.

Esses valoresos perrepistas, que formam a "ala de in
pendentes" dos adeptos do sr. Plinto Salgado, não esquecera m

'

êsses tristes episodios de triste memória. Esses não deixarão para
o Passado aquelas cenas de agonia e de dor, que sofreram, rio
fundo das masmorras e dos cubículos da Penitenciária, na Capital.

Daí porque ó Manifesto dos 50.
E agora, depois de relembrados ssses

:

tristes fatos, per
guntamos aos que ainda têm um ideal dentro, do PRP: Remem
bel' o Govêrno Pessedista?

E a consciência lhes responderá, a 3 de Outubro!

CúrIa Metropolitana
De acôrdo com algumas con

sultas que lhe têm sido endere
çadas, declara esta Cúria, na sua

qualidade de estancía superior
.e exclusiva na Arquidiocese, que
os católicos, sem distinção de

categorias, poderão livremente
dar o seu voto a quaisquer dos,
candidatos da lista c' - Carlos

Gomes de Oliveira - Irineu
Bornhausen - Celso Ramos

segundo as suas preferências.
Florianopolis, 22 de setembro

de 1958.

Monsenhor Frederico Hobold,
Vigário Geral ao A'i'cebispado. _

EXPEDIENTE
'BARATO-

E espalharam no Sul a ade
são, ao mesmo partido, do snr.

Mário Brusa, que é do Oéste.

Esses dois destacados udenís
tas acharam muita graça na no

va modalidade de propaganda,
E ambos disseram:
- Adesão nossa ao PSD?
Uma ova!

Na sua falta de expediente, o
PSD, já nas vascas da agonia
final, a empurrar d\e qualquer
jeito e a qualquer preço o far
do dessa candidatura que nas

ceu morta, imagina adesões e

as noticia ao seu jeito.
'Assim, estão espalhando no

Oéste a adesão do snr. Dante de

Patta, que é do Sul, ao PSD.

Cedulas .do Dr. AroMo Carvalho à disposição de todos os

interessados nos seguintes endereços:
Diretório Municipal da UDN

Redação do "Correio do Norte"
Escritório da Radio Canainhas Ltda,

P A R,A F E R J DAS,
E C Z E MAS,
I NFlAMACOES,
C' O C E I R A 5,
f R I E I R xs ,

ESPINHAS, ETC.

-'IIIDLIII
H�IRI[aIR

......

NUNO� EXISTIU IGU�L

COHTRn CASPA,

QUEDA nos CA·

EHOS E DEMAIS

ftHCCOES DO
,

COURO CABELUDO.
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CORREIO DO NORTE

-.

27·9-1958

aumento nos

pneus e de
Um pneu custava Cr$16.000/00i
os 20.738/00

Espantoso
'de

Está em vigor novo aumento

de preço dos pneumáticos e .de

óleo combustível. Não se trata,
porém, dum pequeno aumento,
mas dum alarmante aumento,
que está Inquietando os centros

interessados. Assim é que os di-

_ rigentes dos sindicatos. de trans

portes urbanos, no Rio e em São

Paulo, vão diríglr-se ao sr. Mi

nistro da Fazenda, protestando
contra aquêle fato, de tão gra
ves consequências no custo da

vida.
r-:

As perspectivas que nos an
tolham, em face do aumento

dos preços de pneumáticos e

óleo combustível são efetiva

mente, desalentadora. O acrés
simo de preço dos pneus é de

mais de 4 mil cruzeiros em ca

da. pneu, elevando-se o preço
do óleo e-m mais de Cr$4,50 por
litro.

Como se vê, não haverá co

mo impedir um enorme agrava
mento do custo da existência
no país, como efeito do' espan
toso aumento de preços que se

verificou inesperadamente na

queles artigos, de importância
decisiva no serviço de transpor
tes, quer urbanos, quer em ser

viço de comércio interestadual.

A menos que-. o sr. Ministro
da Fazenda atenda ao apêlo que
os sindicatos lhe dirigirão, no

sentido de fazer-lhe sentir o que
significa na economia geral do
país êsse surpreendente grava
me de 'despesas das companhias
transportadora, é natural que
esperemos paralelamente a alta
de custo das tarifas e passagens
dos transportes, num país em'
que, como o nosso, o grosso da

produção circula através de es

tradas de rodagem por meio de
caminhões.

As .ernprêsas de ·onibus urba
nos também estão assim abra
ços com um sério impacto sôbre
a sua economia e não terão
meios de neutralizá-lo senão de
"maneira que lhes sejam compen
sados os acréscimos de despesa
de material E' combustível C(Jm e·

quivalente alta no preço das pas
sagens. Isso naturalmente ainda
não é pensamento daquelas em

prêsas; será de desejar que o

Govêrno da Republica encontre

solução que concilie os interês
ses gerais, evitando que" ainda
venha a recair sôbre a depau
perada economia popular os e

feitos dêsse grande aumento de

preços de óleo e dos pneu
máticos.

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

grato prazer de comunicar 80 Comércio e Indústria de Canal
has e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de

mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoiuhas,
preço Cr$ 2.20 por kg. Dé Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80
carga de armazém. Secaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

-

Melhores informações em seu depôsito+
--'

a Rua 12 de Setembro, ,757 - Telefone, 255.

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

..

A VISTA

j'

preços
óleo!

a custar
vigor, um pneu de caminhão ou

de oníbus, que custava cêrca de

Cr$16.000,OO, passou a custar

Cr$20.738,OO. Para que se tenha
uma idéia do que tudo isso re

presenta em despesas para as

companhias de transportes, bas
ta dizer que, nessa base, um

onibus ou um caminhão, devi"
damente calçado, levará somen

te em pneus nada menos de

Cr$130.428,OO.
Façamos votos para que o a

pelo dos sindicatos de transpor
tadores da Capital da Republi
ca não fique sem a merecida e

urgente atenção dos poderes
competentes.

PRECISA-SE
Marcineiros e lustradores

ou só marcineiro e só lus-"
trador. Paga-se bem. Guarda
se sigilo.
Tratar na fábrica de mó

veis de Rafael Dethiuk.
Rua Benjamin Constant,

476. Ix

Vamos
Aproxima-se o momento em

que todos os cidadões deposita
rão seus votos nas urnas para
eleger GS homens que deverão
tomar á seus ômbros o pêso e

a responsabilidade de governar,
e governar bem.

- Para quem devemos votar?
- perguntam os homens do cam-

po, pois no interior do munici

pio os candidatos à cargos ele
tivos são menos conhecidos do

que nas cidades. Ademais, rei
na sempre uma «bôa dose» de
confusão pois pessôas há que
consciente ou inconscientemen
te. espalham dúvidas em vez de
esclarecerem os interioranos.

Disse-me um amigo de Pato
Branco do Paraná que, (lOS sé

culos passados, a cultura, o pro
gresso (acrescento: e o interes
se pela Pátria) etc. vinha sem

pre das cidades para o interior.

Hoje, disse êle - pode-se afir
mar, - erLl muitos casos - os

. papeis são invertidos visto que
os homens do .campo desperta
ram, e lançaram-se ao trabalho
de interesse coletivo com um

verdadeiro entusiasmo e cons

ciencia cívica esclarecida.

Mas, vamos ver o caso do vo

to: Nós precizamos eleger alguem
pata que nos represente no Le-

,

Votar
1. Wzorek

gislativo e que se interesse por
Canoinhas. Não há dúvida que,
entre os candidatos de vários

partidos há homens bons, hcnes- .

tos, trabalhadores e patriotas.
Diante disso, muitas vezes, o

eleitor não sabe á quem deve
dar seu, voto. Mas a solução d-ês
te problema é muito simpleg
Entre os bons é preciso prefe
rir os de provável vitória para
'evitar, na melhor das hipóteses
a inutilidade do voto e na píór.•.
para não ficarmos sem deputado,
pois se cada candidato recebes
se uma parcela diminuta de vo

tos, não teriamos nenhum re

presentante no Legislativo ...
Devemos portanto concentrar os
votos nos candidatos bons que

_
têm maior possibilidade de se
elegerem. Caso contrário, não

chegaremos eleger um deputado
por Canoinhas. Pois bem. Para

não inutilizar o nosso voto, va
mos votar, sem dar preferencia
à este ou aquele partido, - para
deputado estadual: Benedito Te
rezio de Carvalho Jr., pois êle

demonstrou a 'sua capacidade
de trabalho e o interesse pelas.
obras públicas no interior do

_ Municipio.

Vende-se em Serrito, dis
tante da estrada geral 2 km.,
2 alqueires de terra de plan
ta de primeira.
Tratar com o sr. Antonio

Liller em Alto das Palmeiras.·

Com êsse acréscimo, já em Casa de material medindo 18/2
.

x 12. Com agua encanada e lOS

talação sanitaria, terreno 20x40.
xxx

Casa de madeira 9x13 Em ter

reno 20x40

Preço de ocasião
Tratar com o Sr. Boleslau

Kwicien, Rua maior Vieira' nas

proximidades da .As. Rural.

- VENDE-SE-

I Terreno à \Lenda

As eleições de 3

porte. de' ermes
O sr. diretor do Serviço de

Fiscalização de Armas, Muni

ções etc., vem de baixar a se

guinte portaria:
Tendo em vista as eleições que

se realizarão no proximo dia 3
de outubro;
Tendo em vista o interêsse do

Govêrno do Estado, do Tribunal
Regional Eleitoral e .dos própri
os partidos políticos, no sentido
de que o pleito decorra em am

biente de perfeita segurança e

tranquilidade;
.

Tendo em vísfã, ainda, a con
veniência de especiais providên
cias preventivas que melhor a-

de Outubro e o
cautelem a segurança e ordem

pública contra os desordeiros
. mal intencionados, na época das
eleições;

DETERMINA:
Ficam suspensas, em todo o

Estado, durante os dias 1°. a 5
de outubro do corrente ano, as

licenças para porte de arma.

Serão cosideradas infratoras,
sujeitas ás sanções da lei, as pes
soas que andarem armadas, du
rante os dias acima.

-. Solicite-se, nos têrrnos do art.
10 do Regulamento supracitado,
a cooperação dos Delegados de
Polícia e demais autoridades po
liciais, parã o fiel cumprimen
to desta portaria.

o QUE E" PROVIM!'?
/

1. - Um produto composto de Proteínas Vitaminas e Mi
nerais de procedencia holandeza e especialmente
preparado para o nosso clima.

2. -- E PROVIMI é o grande e infalível regenerador dos ,
,

seus rebanhos tanto de Gado,' Suinos e A ves. -

.

»

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

.

4. Contem antibióticos contra as' doenças do animais,
especialmente Suinos e Aves: portanto o animal
tratado com PROVIMI, é resistente ás doenças'
intecclosas.

5. PROVIMI,. 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 entregá.
Depositarias em Canoinhas:

Comércio e Industria H. JORD.A ti S/Â
Rua Getuilo Vargas n;o 562

.

- I

Não jogue fora seu móvel estragado!
Leve-o à Fabrica de Artefatos de Madeiras «São José»
e lá o deixarão como novo.

Executa-se qualquer tipo de reforma, inclusive
nova envernizagem e pintura;'

.

I

Melhores informações à. .Rua Senador Felipe
Schmidt, 244 com o Sr. Siegfried WittBch. 13x

OU A PRAZO

••
.i!

Não Amigo!

TRILHADEIRAS . "VENCEDORASII
I

Representantes nesta praça:

Z. GaI'cindo e: Knlippel L1da.
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GELADEIR'AS �(SUPER-BERGON»
em exposição

LOJAS UNIDAS LIMITADA
nas

RUA CAETANO COSTA, 553·
- CANOI,NHAS SANTA CATARINA.

A caravana,da Saudade
Jai�e Arruda Ramos

Não querendo dizer muito, ou melhor, não podendo di
zer nada, 'de seus candidatos, quanto ao mérito, à capacidade, ao
prestigio, à bagagem, os feitos e à roupa, a oposição pretende des
fazer o adversário.

Nesse intuito, a fantasia de seus propagandistas não res

peita limite, não' reconhece fronteira". Avança todo sinal, na ne

cessidade de ter de falar.

,
Aí é que a oposição encontra o osso maior. Não poder

ficar quietá e não poder falar de seus candidatos. Que são can
didatos em branco. Ou, muito pior, são candidatos negativos. São
como pesos mortos no partido, cuja missão, assim será a de fa
zer-lhes o carreto, nessa perigrinação dolorosa, até a derrota final.

Elevá-los ao nível do mérito do adversário, da tradição
do adversário, da capacidade demonstrada dó adversário, do pres
tigio' do adversário, não é milagre que possam realizar os santos
desacredítados da oposição, nesse apostolado político de última
hora. "

,

Entre sE1us'�pregadores, se há os de mérito e até os de
covicção, ressalta gritante. pela assiduidade, num contraste de im
provisão, o de um camelo contratado, que, da noite para o dia,
apareceu nas suas hostes, travestido de sargento do Exército da
Salvação .. '

.'
'

..

Esse nem mais a SI próprio convence, no seu algaraviar
de feira, 'mais próprio para cio anúncio de pomadas ou sabonetes.
Figurá, apenas;' no lote, aumentar-lhe o número' reduzido, como

atràção.
'

Embora ninguem lhe atente às" falas, por' demais conhe
cidas e desvalorizadas, há, todavia, quem ªs ature, na ilusão de
que êle faç�, duma hora p'ra outra, aparecer o lagarto dançarino,
ou a sucuri amestrada.' ,

.

'., '

.

Isso, contudo, não lhe valoriza as potocàs, enche-lhe ape
nas o tempo.

Por outro. lado e por outra via, a oposição se esbalda na
ânsia furiosa de diminuir o adversário. E toca' a noticiar ínverda
des, a arquitetar fatos não havidos, a improvisar .notícías infunda-
das.

'

"

. Assim", aparece na sua imprensa a notícia da escolha de
um suplente de Senador, não partidário, em Convenção da UDN,
coisa que jamais ocorreu.

'

Anuncia, ínvadíndo a seára adversária. que a UDN resol
ve assuntos sem que seu Diretório se reúna, numa crítica ende
reçada mais à Justiça Eleitoral qUE ao partido adversârío..

E, dêsse jeito, a oposição se vai desmandando, na tarefa
inglória e pen-osa de ter de levar sua' tarefa até a derrota final,
para que a degringolada não seja total,

Se houve convenção partidária cuja deliberação deixou de
ser cumprida foi a do

<

rso. qUE, esta sim, entre entusiasmos
e, festas; escolheu o snr. Carlos Gomes de Oliveira para seu
candidato ao Senado.

'

E todos sabem o que aconteceu com o snr. Carlos Gomes
de Oliveira, num chute extra-convencional.

Por outro lado, todo mu'ndo sabe que o novo. candid�to
pessedísta apareceu, já de cruz às costas, em tarefa de tapa-bu
raco.

Suas possibilidades de vitória, hoje, continuam as ,confes
sadas no seu discurso de assentimento," pronunciado no .dia ela

,

escolh�, no qual se disse o Cirim'eu do Partido.

Ei-lo, por aí, já mais entusiasmado pela gritaria da claque
inconciente, a, rebocar .sua cruz, nessa caminhada penosa e sem
rumo.

Sem companheiro de chapa tenta por todos os, meios so

mar-lhe a votação integralista, mas esta· lhe foge tambem, na ma'"

nifestação contrária dos próprios companheiros dissidentes, cujas
fileiras; dia a dia mais se avolumam.

Não há, nesse acôrdo de desespêro, argumento . �enhum
que convença das afinidades dos doi<.l partidos que tanto sê guer
rearam no passario.

, A não ser o interêsse eleitoral de um ou outro candidato
perrepista que �tenta a própria eleição, os demais ainda não es

queceram as garrafadas de óleo de rícino, ingeridas à fôrça no

democratíssimo govêrno do PSD.

Queixa-se, ainda, a oposição, de estar o govêrno atendendo
a probreza com remédios gratuitos.

Parece que não deve'. . .

Ou êles tiraram patente da coisa, deixa.Ql· entrever enci-
umados. )

Só que o �emédio dêles era de apl1cação diferenJe.
Distribuido pela polícia e derramado bôca abaixo do do

ente que não afinasse suas febres pelo term.ometro do govêrno-

de então" o remédio era dosado, n;:l hora, pela recalcitrância do cujo.
O snr. Érico' MüJler curou-se, às primeir,!-s aplicações. E

virou missionário, tambem.
, Agora' anda por aí em péregrinação missioneira dos q1:le

querem voltar.
.

Metido ná ,Caravana da Saudade •.•

Aroldo Carvalho
;
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
do sr. Ernesto Sukowe Salus
trina filha do sr. Tertuliano
Leandro,' os 51'S. Nelson Schei- ...

demantel: Generoso' de Almei
da Prohmánn; Ladislau Bi»
anek e Horst Bollmann; as

srtas. Marly Voigt; Almida
.Salomo,1Il e Adelia Greftin; os
a sr. Raimundo Dombroski e

o jovem .Herbert Sachsoeh:

5a. feira: srta. Tereza. Tysz;
ka; as exmas. sras. dns, Hil
da esp, do sr. Antonio Cubas
e Irmgardt esp, do sr. Hugo
Sabatke; o sr. [osé Grittens
Sbo.; O menino Renato filho
do sr. dr. Tarcisio Schaffer,
o jovem Alinor Côrte Filho e

a menina Diloe filha do sr.

Antonio da Rosa Menezes; a

sria. Y'olanda Bécker.

Sexta feira: as exmas. sras.
dns. Tercia esp. do sr. dr.
José de Oliveira; Vva. Genny
Wunderlich e Helena e$p. do
sr. Anastacio Buba; a meni
na Rozi Terezinha filha do sr,
Osmario Davét e o menino
Orlando filho do sr. Rodolfo
Froehner.

'

Cumprimentamos a todos
desejando muitos - votos de
felicidades.I

_ Nsscimento
Com o nascimento de um 1'9-
busto garõto, ocorrido dia 20
do corrente, acha-se em resta
o lar do casal snr. Kaissar
Sakr li! dna. Madalena Sakr,
Na Pia batismal recebera o

nome de fosé Tobias,
'

Ao novo Canoinhense e seus

dignos pais, os cumprimen
tos do ..Correio do Norte ...

(Conclusão da primeira página)
zes redundando em fracasso e

exigindo novas despesas, maio
res e renovados esforços e sa-

. crifícios. Os recursos da aerofo

tografia, já de' há muito aplica
dos com imensos- resultados em

outras unidades da Federação,
foram chamados a resolver em
Santa Catarina o problema fun
damental das dificuldades no

prévio traçado e estudos prelí
minares para a construção de
estradas e outras providenciais
de penetração aos mais promis
sores centros de riqueza natural
e trabalho do homem rural. Foi
o Dr. Arolde Carneiro de Car-

.

valho quem, como Secretário da

Viação, empreendeu êsse incon
testável melhoramento, 'dotando
assim a administração catarinen

sJe, em essencial, generalidade,
do aeromapa que permite aos

diversos serviços técnicos daVia
ção e Obras Públicas, bem como

de outros setores administrati
vos, mais rápidos,' completos e

facilitados meios de estudo das
condições e realidades geográ
ficas dê toda a superfície do
Estado.

Não foi de outra maneira que
o Dr. Aroldo Carneiro de Car

valho, ao deixar
.
a importante

pasta que ocupava até há alguns
mêses, ali deixou assinalada por
enorme' série de iniciativas e re

alizações a sua operosidade, a

sua clarividência de administra
dor moderno e, sobretudo, o seu

inexcedível propósito de honr-ar
. a vida pública com os mais 'no
táveis serviços á terra catarí
nense e aos seus concidadãos,

E para. dar vazão a êsse lar

go e digno motivo de sua vito
riosa carreira politica, é que,
como candidato a Deputado Fe

derai, se empenhará na Câmara
da Republica a prol do indispen
.sável amparo da União a velhos
e grandes problemas que o pre
ocupam, porque ligados ao bem
estar e à prosperidade das po
pulações de Santa Catarína, em
particular as das, regiões lavou
reiras e pastorís, por onde < c
trabalhador dos campos e os a

gricultores, dentro das naturais
restrições impostas à I pequena
propriedade, tanto sentem a fal
ta de 'melhor 'e mais efetiva as'"

sistência dos poderes féderais.
..

O Dr. Aroldo Carneiro de Car
vanio ser.á, .assim, na Câmara dO,� ,

Deputados, uma dinâmica e com

provada vocação ao serviço dàs
causas de seu Estado natal e de
seus coestaduanos, timbrando em

dignificar pelo trabalho e pela
fidelidade democrática, nas suas

atitudes, e na sua voz, as tr8-.
dições e glórias de nossa Pátria.

A!ijVERSARIAM"SE \
Hoje: os 51'S. Hans 1. Co

mitti e Osni C. Pereira; as

'exmas. sras. dns. Nai-r esp,
do sr. Fernando Freiberger
e Getulia esp. do sr. Esteta
no Lucachinski; as meninas
Sonja Valei filha do sr. Lau
ro Michel e Maria de Fatima
filha do sr. !osé de Lima; o

[ovem Amado Antonio Ma".
<ron e o Rev. Pe. Frei Etzeé»
rio Schmitt (onomdstsco.)
Amanhã: as exmas. sras.

dns. Vva. Otioia Ehlke resid,
em [oinoille; facira esp .. do
sr. Jorge de Olioeira e Maria
est». do sr. Francisco Carva
lho; os srs. [onas Wendt e

Ildefonso Knoll.

Segunda feira: os srs. dr.
Zakarias Seleme e Eraldo
Lessak; as exmas. sras . dns.
Carmelo esp. do sr, Auri Fer
ri Pedrassani e Ieda esp. do
sr. Antonio Grein Neto; a me"

nina Aglaé Lizabeti filha do
sr. Bernardo Belinski. '

Terça feira: as exmos. sras.
dna. Elsa esp. do sr. Bernar
do Metz�er e Ana esp, do sr.

Augusto Bess; o jovem Ni",
valdo Todt; os srs. Rodolfo
Scheide e [ulio Goncaloes
Corrêa Fo.; o menino Celso
filho do sr. Elias Sloboda; a
menina Lidia filha do sr. Es»
tefano Lucachinski e a srta.
Olga 01 ettin.

Dia 1. de 'Outubro
Quarta 'feira: :05 meninos

Hamilton filho do sr. Atalty)
de Al/age e Luiz Cesar filho
do sr. João B. Pacheco; as

meninas Ivone Augusta filha
'"

Ve n d·e-s e
Duas e meia datas nas ime

diaçÕes' de Tricolin.

�Preço excepcional.
Tratar c'om o' sr. Nelson
Marzall nos escritórios da
da firma Tarcisio Schaeffer.

VENDE-SE
Duas Datas cercadas no me

lhor ponto residencial da .cidade.
,

Tratar com Bogodar nas

Lojas Unidas Limitada x2

" Um automóvel Studebaker Champion, ano fabrica-
cão� 1950, 4 portas, em perfeito estado de ' conservação.
Ver e tratar 'com o sr. Pedro Tokarski, rua Cae_tano Cos
ta 961. ou por telefone 219, em Canoinhas. Ix

Canoinhense, onde quer que te . encontres na terra

catarinense, vota no conterrâneo Aroldo Carneiro de
Carvalho para' Depútado Federal.

I

. Atenção tocadores de violão

CASA LANGER,
Rua Paula Pereira, 793 - CariQinhás

Avisa que recebeu cordas instrumentais, e vende

/ avulso, dé qualquer tipo e quantidade.

Caminhão" FORD F7
Vende-se um Caminhão Ford

F7 ano fabricação 49 - com dife
rencial simples (não reduzido)
Tratar com

Leonardo

a m as
DE AIPIM

.

Marcinichen recebeu.. Assoe. Rural

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




