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Como se explica

CARVALHO

consagram
.

esforço administrativo!
ascenção do deputado

óbras ,públicas

40 vetos

-

a

Das
FLORIANÓPOLIS -' (Do cor

respondente) - Tem 36 anos ?
deputado roais votado na chapa
federal da UDN catarínense: é

o dr. AROLDO CARNEIRO DE

CARVALHO, que teve 40 mil

votos sendo 15 mil na chamada
linha São Francisco, que vai da
cidade do mesmo nome até
Porto União, 10 mil no, vale do

Itajaí e 11>- mil 'nos demais mu
nicípios.

Em Santa Catarina êsse re

sultado é um fenônemo. Mas
não é um fenômeno isolado, que
correu por conta de' demagogia
pu de causas, fortuitas.

Em AROLDO CARVALHO,
de modo algum.
Político hábil, advogado for

mado na Universidade do Para

ná, onde grande parte dos me

lhores políticos e administrado
res de Santa Catarina foi bus-

Homens e Realizações
Nesta época on�, predomina a vaidade, a ganancia e a

falta de carater, os homens procuram distanciar-se entre si, dispu
tando individualmente postos e encargos, pura e simplesmente
para saciar-se pessoalmente, deixando atrás um rastro de indig
nidade e de desprezo. .Uma nódoa que contamina e corrompe a

posteridade.
,

Vivemos n'uma época em que ninguem mais entende.
Cada homem pretende, fazer o que pensa, sem ouvir a opinião
conselheira de seu semelhante e nesse turbilhão de ideias e pen
samentos, estamos dia a dia nos aproximando do grande cataclis
ma que destruirá todas essas falsas ambições.

Aqui, nesta pequena terra, dentro deste imenso Brasil, há
também os pretenciosos, vaidosos e gananciosos, que, por si ou

por imitação, querem despertar a curiosidade popular com alar
des indignos e despatrióticos, semeando a chama do ódio entre

os habitantes desta rica e prospera região, quando em artigos de

imprensa procuram desfigurar o panorama real, envolvendo a ver

dade no manto negro da injustiça e da, inveja.
Vivemos n'um paiz essencialmente democrático, onde pre

valece a força soberana da manifestação de um povo livre e essa

manifestação deve ser respeitada para que reine a paz e harmo

nia entre os seus moradores.

Chegam a tal ponto de decadericía as mentalidades de
certos jornalistas, que procuram ém seus escritos convencer e

desviar do caminho certo, nobres cidadãos que n'um direito sa

grado que lhes assiste, escolhem homens para determinados' pos
tos publicas, procurando em artigos de fundo desmoralizar ho-

, mens
"

e realizações, como que querendo saciar-se, a si proprio,
sem se preocupar com o "resto".

'

'Ainda está bem viva no conceito do povo canoinhense a,
falsa propaganda de difamações e intrigas que Q jornal '''Barriga
Verde"escreveu e a repercussão desses artigos calou bem fundo,
que o povo expressando sua vontade soberana pelas urnas, esco

lheu justamente os homens, aqueles mesmos homens que esse

jornal atacou e difamou. Escolheu bem o eleitorado de Canoinhas.
Nós queremos homens e, realizações, dizem a maioria.

Se 'o Diretor do "Barriga Verde" 'pretende galgar para si
ou para seus correligionarios, postos eletivos, medite bem se pre
tende fazer urna campanha partidaria com a colaboração de seus

correligionarios ou insiste,em querer usar o nome do partido para
expressar "somente" a.sua opinião isolada, Em qualquer dos ca-

sos, aconselhamos o nobre colega, se -aceitar o nosso conselho, de
mudar de traje. Ji:sse que 'usa há muitos anos já está corroido e

desmaiado, não impressionando mais os avidos olhares do povo.

Nós queremos homens e realizações, dizem a maioria dos

canoir.henses, e nós da imprensa devemos colaborar com esse

povo, íncentívando e prestigiando áqueles que foram
'<,
eleitos para

que possam realizar algo superior ao programado e que venha
beneficiar ainda mais a coletivídade. Esse é o nosso dever depa-
triotas e de homens dignos das massas e de nós mesmos. .

, '

Sigamos uma linha de conduta limpa e honesta para di-

gnificar a si proprio, sinão, caro colega ficarás cognominado para
'a eternidade como o '''HOMEM MAU DE CANOINHAS". Deve
mos respeitar aqueles homens que o povo 'escolheu e não como

usas classifica-Ios em teu "jornal", porque em fim o que é que
.está prevalecendo, a tua opinião "isolada" ou a vontade sobera
na do POVO. Ainda tens a petulância de escrever que vais para
a planicie de peito aberto, bater-se por um destino melhor para
Santa Catarina. Belo gesto ou belo rasgo patríotico, to-davia, quan
do ,se vai a planicie para uma luta dessa natureza, são necessa-

rias armas, mas armas diversas essas que usas.
'

Tens espírito, mas não tens coração: Querendo fazer pre
valecer a tua própria vontade, quando classificas homens dignos
e respeitaveis, como se fossem instrumentos ou joguetes à dispo
sição de tua pena e das folhas desse "jornal" que se diz o maior
do sul do mundo, como que querendo comprometer perante a

opinião publica, cidadãos que são os vanguardeíros de Santa Ca-
tarina.

I

Mude para melhor caro colega e verás que o resultado
será benefico para ti mesmo. Vamos para a planicie de peito a

berto, lutar hornbro a hombro com os homens que o povo esco

lheu para administrar o nosso Estado e verás que de peito aber
to e com esta arma sublime teremos conquistado a simpatia de
nossa gente e contribuido para a maior grandeza de nossa pátria.

NÓS QUEREMOS HOMENS E REALIZAÇÕES, dizem
a maioria dos canoinhenses e ,a UDN conquistou a nossa simpatia
e nossos votos porque apresentou HOMENS E REALIZAÇÕES ...

car seu diploma, aquele jovem
canoinhense, da região do bar

baquá e da imbuia, filho de

pais paranaenses, soube muito
bem passar por uma prova de

fogo das mais duras: a de diri

gir a- pasta da Viação e Obras
Públicas de Santa Catarina, Es
tado que dispõe de ponderável
quilometragem de rodovias, e, à
ocasião do jovem secretário, e

norme era a fome de estradas..

AROLDO DEC.
para o Congresso

Irineu Bornhausen, nos dois
últimos' anos de seu govêrno,
foi buscar Aroldo

"

Carneiro de
,

Carvalho na Assembléia Legis
lativa.
O advogado saiu-se muito bem

de sua missão, E permaneceu à
frente da Secretaria mais dois
anos da administração Jorge La
cerda. Essa pasta teve uma fun
ção de importância, e muito de
ve a vitória presente do grêmio

brigadeirista ao zêlo, à pertiná
cia e ao descortíhío de AROL
DQ CARVALHO. Novas estra
das foram construídas, mais de
uma centena de pontes edifica
das, grupos -escolares, postos de

saude, o edifícto das Secretarias,
o das Diretorias, em fase de a

cabamento, ii remodelação dave
lha estrada D. Francisca, a con
serva e reconstrução de rodo-

(Conclúe na última página)
"
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MUITA COISA... EM
POUCO E�PAÇO
Cacique tem feito muita falta

nesta coluna. Seus amigos e cor

religionários foram busca-lo, para
novamente vir apontar, os muitos
erros .do "Prefeito Relâmpago" na

'administração de Canoinhas. 'Está
tudo abandonado e o povo deve
ter conhecimento das saladas ad
ministrativas em que todos nós
somos envolvidos.

'

- O protetor do, "Prefeito Re
lâmpago", o Barriga Verde, "o
maior do sul do mundo" continúa
despeitado em face da surra que
o sou partido recebeu nas últimas
eleições. Nem o seu prestigioso I.Diretor, conseguiu se eleger -

-,

-tambem pudera, com tanto ódio
e tanto despeito, não poderia, ser
mesmo. E' interessante notar que
foram colocadas sétas indicadoras
no '''Barriga'' apontando para o

sisudo -Albino, com dizeres dita
toriais e de nada serviram. Dizem
por aí que se o Albino fosse eleito,
seria candidato a Prefeito em 60.'
Coitado, morreram suas últimas

- esperanças...

_:.. Canoinhas está mesmo sem

Prefeito. Já viram a construção
de alvenaria ao lado do Correio?
Em pleno centro da cidade, numa
das principais ruas, Paula Pereira,
foi permitido construção térrea.
Será proteção política ou desleixo
administrativo?

.

- Sabiam que durante as' elei· -

ções a capela de RIO NOVO re

cebeu da Prefeitura, um auxilio
de éINCO MIL CRUZEIROS,
quando em outra oportunidade, a
Câmara negou auxilio para a cons

trução da gruta da Matriz? Dizem

que foi para proteger ,um candi
dato a Vereador do PTB. Tudo
isso só porque o Prefeito ·,conta
com a máioria na atual Câmara
de Vereadores.

- Albino, o despeitado, quando
fala na UDN, fala em dinheiro.
Será, que ignora os milhões que
Celso Ramos' gastou para se ele

ger? E Osmar Cunha? Dizem que
este "emprestou" dinheiro da Pre
feitura de Florianópolis. Joaquim
Ramos pagou mil cruzeiros por
voto e o nosso amigo derrotado.
Orty, com bandeirolas e tudo,
gastou mais de cem mil cruzeiros

comprando votos. Só o Albino,
rapaz sério e compenetrado, não

gastou um centavo .. ,

cacique

OUTRA RUA SERÁ FECH'ADA ...
O Prefeito Municipal estribádo na maioria que ainda

tem na Gamara de Vereadôres, pois a partir de fevereiro
contará apenas ,<,om 5, encaminhou à Camara um projeto de
lei pedindo a retirada da Planta Cadastral da area que faz

c parte da rua Major Vieira, entre os terrenos do sr, Osvaldo
Soares e Waldemar Barbosa, com fundos ,para o Rio Agua
Verde. Pretende o Pré feito Municipal, se aprovado o seu

. projeto, construir alí o Mercado Municipal, e Biblioteca Pu
'- blica Municipal, fechendo completamente aquela area e im

pedindo a saída dos moradôres por aquela faixa de terra.

Solicitada a sua presença na Camara de Vereadôres a

fim de dar explicações pessoais sobre o fechamento .da- rua
c tendo' sído explicado pejos Vereadôres . da UON, o prejuiso
que acarretará aos moradôres daquela área se fôr construí
do o Mercado, explicou .que ficará do lado da area do Sr.
Barbosa, 8 metros para a passagem dos moradôres, Tal ex
plicação não convenceu os Vereadôres da UDN, pois com

o decorrer do tempo, os proprios inquilinos dos boxers, se
"

enôarrégarão de fechar a passagem o que ninguem poderá·'
impedir, devido li confusão que' formará no corredor.

O referido projeto continúa em discussão na Camara.
É possível que os Vereadôrss do PSDxPTB venham aprova
lo. Se isso acontecer, será urna verdadéira calamidade não
só porque fecha mais urna rua em nossa cidade, comotam
bem o Rio Agua Verde receberá, automaticamente, todos os

detrítos oriundos do Mercado Municipal. A verdade é que
isso tem acontecido na atual administração somente porque
o Prefeito Municipal, intransigente como é, tem arrastado
com a sua falta de senso, Vereadôres que não querendo
contraria- lo, aprovam projetos que são verdadeiros descala-
bros administrativos. ".

' .......
,

Esperemos e façamos votos para que algum Verea- (

dor da maioria encontre Um remédio para a crise, antes que
seja tarde demais.

'

Correio do Norte
Pedimos, a todos os senhores assinantes, que estão

com suas assinaturas em atrazo, o obséquio de procurarem
regularizar seus debitas com os nossos agentes Srs.

Esmeraldino de Almeida Papanduva
Ricardo de Oliveira Três Barras
Friedrich Brauhardt

/ Felipe Schmidt
Pedro Veiga Sob. Major Vieira

João Polomani e
Dna, Maria Gó'ss Glinski Pa'ula Pe ..eira

Aos de outras localidades onde não temos agentes,
solicitamos procurarem regularizar aqui na Redação .as W8S

assina turas.

Outrossim informamos que até Dezembro todas as

reformas e assinaturas nóvas serão feitas na base do preço
que vem vigorando ou seja Cr$ 75,00 - a partir de Janeiro
vigorará o preço de Cr$ 100,00.

Pela atenção que dispensarem agradece
A GERENCIA

Cancinhas, 12 de Novembro de' 1958.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

-PINTOS DE UM DIA

TAILLEURS
S'AIAS. e

BLUSAS

Uma serraria completa' - Conjunto Wolff· 45 cavalos
4 vagões de quóta 1. N. Pinho.

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

Máqúinas de. Lavar Roupa "AYMER": com rolo
espremedor e sem rolo esprem�dor. Preços razoáveis.

Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9jV2 pés, Consul a

. querozene..
Rádios e Radiolas: Sernp e Orbiphon, diversos tipos.

Toca-discos.
Acordeões: Somenzi e Soneli

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

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walita e Spam

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

Peças ern . geral.
Lampadas simples e fluorescentes.

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

LOURENCO
, �

BUBA
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H Dr. Aristides Diener ii
ij CIRURGIÃO .DENTISTA· iI
,! H
ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
1= =1
� ft

fi Dentaduras Anatomicôs ii
3 ;.

:: Rua Vidal Ramos ii- "

II CANOINHAS - Santa Catarina Uu , "

::::=:::::::::::::=::::::::::::=::�::::::::�::=::::::::::::::::::=1=:::;::1::::::::=::::==:::::::0:

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmer:te crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550
CANOINHAS -- Santa Catarina

�""""""""""""I""""""

A mais_antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

,Oficina

Relâmpago
Completa_ assistência para

b· . I t do pequeno concerto
sua ICIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGq
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio-

..............i .

15-11-1958

Da Raça White Amarica, des
cendente de reprodutores impor
tados dos Estados Unidos. Quando
adultos pesam de 6 a 8 quilos -

plumagem branca.

Pedidos para:

Henrique Bora, Canginhas, S. C.

(proximo a União Madereira Ltda.) .

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Almanaque' do Pensamento
Edição de 1959

Seja previdente!' Adquira o

seu Almanaque do Pensamento,
edição de 1959, portador de va

riada secção astrológica, influ
ência da lua nova em nossa vida
diária, conselhcs sôbre agricul
tura, horóscopos de cada um

dos seus. leitores, contos inte
ressantes, anedotas, charadas. e

outros assuntos curiosos, práti
cos e úteis.
Por apenas Cr$ 20,00
Procure seu exemplar na

Impressora Ouro Verde

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Máquinas agrícolas. e
para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.

Informações com

Z. Garcindo & �nüppel Ltd.
Nesta cidade.

Panelas e louças
Casa.Erlita

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um' produto bom,

.especial e canoinhense!

Material elétrico
CASA ERLITA
Terreno' a Venda
15,1/2 alqueires de terras de

erval e cultura em São João dos
Cavalheiros com frente para a es

trada geral, com diversae. beuíei
toríes.

Preço de ocasião.
Tratar com Z. Garcindo &

Knüppel Ltda. Caixa postal 56 -

Canoinhas • Santa Catarina

Pr. Lauro Müeller, 751

Fone 125

Canoiuhas • Sta. CatarinaJ. Corte
oferece às senhoras donas de casa os afamados aparelhos eletro

.

domésticos ARNO E WALITA
Liquidificadores - Centrifugas - Cafeteiras BONCAFÊ

Batedeiras de Bolos - Exaustores -

Enceradeiras simples e com espalhador de cera

Fogareirosde uma e duas bocas
Ferros elétricos - Balanças domesticas 4

Bules eletricos - Cortadores de frios.

o NATAL
está chegando. Embeleze sua casa,

preferindo bons PINTORES.

Disque Fone 305

Casa· Esmalte
Bar e Mercearia MONTE LfsANO

de A DIB SAKR
Dôces, salgados, trigo triturado para quebe

verduras e frutas em geral
Entrega a domicílio ---: Fone 28B

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44 i

Acabamos de

receber a nova

com 5. gavetas. Vendas a prestações a partir de
Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de . Cr$ 400,00.
Com 15 anos de' garantia e assistencia técnica
\- durante o prazo de garantia.

CASA PEREIRA ...

Rua Getulio Vargas, 882.

�

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

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores, que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,10 por Kg.

.

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba 8 Canoinhas,
preço Cr$ 2.20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80
carga de armazém. Sacaria Cr� 35,00 por saco até 60 kg.

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

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

o verao ve!_ll 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

,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FAZEM ANOS

Hoje: os 51'S. dr. Clemente
Procobiak, [oão Bedritchuk
Sob., Eurico Wagner e Ed
mundo T. Knorek; .os jovens
Edson e Adilson Fontana, ge
meos; o menino Paulo filho
do sr. Ladislau Dombroski;
as sras. dnas. (ierts udes esp.

. do sr. Tuifi Kalil Sphair, res
sidente em Papanduoa e Zul
mira (Professora) esp. do
snr. loão Vicente de Lima,
residente em Pinheiros.

Amanhã: o sr. Valerio Sil
va;

.

o menino Narciso filho
do sr. Donato Haack.

Segunda-feira o sr. Alfen
'Manoel da Costa; o jovem
Nivaldo Vidal; os meninos
Antonio filho do sr. Claudio
Lourenço de lima e Dirceu
filho. do sr, Nelson. Scheide»
mental, res. em Porto União;

.

as sras. dnas. [urema esp,
do snr. Osmar Nascimento,
residente em Florianópolis e

Zayde esp. do sr. dr. Tose
Pedro Mendes de Almeida,
Juiz de Direito em Lajes.
Terça-feiro: os srs. Frede

rico Werdàn e Esmeraldino
Maia de Almeida, residente
em Papanduoa, os meninos
Waltrido filho do 5n1'. fosé
Tarcheski, Clercio filho do sr.
Orlando Tremei e Ricardo
fosé filho do snr. A1'1'lO C.
Hoflaman; a sra. dna. Ema
esp. do snr. Willi Hoepfner;
as srtas Edith Voigt e Hele
na reI reira; as meninas Ana

filha do SI'. Boaventura Ben
da, Maria fosé filha do snr,

Paulino Furtado,' e AUla fi»
lha do sr, José f. Gonçalves.
Quarta-feira: os srs. Bru

no Schrõder e Miguel Lessak;
a srta. Matilde da Silva;.

,.

Quinta-feira: os 51'S. Adão
Corrêa e Carlos Caldas; o

menino [airo Agi/eu filho do
sr. Antonio de Barros; a sra.

dna. Nessrin esp. do sr. Elias
Cury, residente em Curitiba,'
a menina Zilda filha do sr.
Carlos Mülbau€r.

Sexta" feita: os Meninos
Ar�os filho do sr. Felix Ru
dolf; e Orlando H. Watzko;
as srtas. Betty Friedrich e

Catarina Perciak; a menina
Iuanir Naria filha do snr.

Miguel Androczeoecz,
Cumprimentamos a todos

âesejando muitas Feliciâades.

Gente Neve
Sandra Luzia é o nome da

galante menina, que dia 5 do
corrente veio enriquecer o já
feliz lar do casal Raimundo
e Arlete Dambroski.

-. Com o nascimento da 1'0-

busca menina Ro-seli Claudete
ocorrido dia 12 deste,' no H.
Santa Cruz, acha-se em fes»
tas o lar do casal dna. Adélia
sr. Orlando Nascimento.

As novas
_

canoinhenses e

seus dignos pais, os cumpri»
metttos do Correio do Norte.

Dr. Arnoldo Peiter Fil,ho
ADVOGADO

CíVEL COMÉRCIO
Rua Major Vieira, 4S0 Canolnhas

TRABALHO

Pedro Veiga Sobrinho Escr. Jur.
em exercicio do Registro Civil de
Major Vieira, Município e Co

v:

marca de 'Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

'Faz saber que pretendem ca- ,

!lar: Sebastião Bueno de Castilho
e IZ8ur� Alves Cardoso. Ele, na

tural deste Estado; nascido em

Papeuduva, no dia 15 de outubro
de 1916, operaria, solteiro, filho
de Abrahão R. Bueno Borges e

de Dona Perciliana Bueno de Cas
tilho domiciliados e residente nes

�e distrito. Ela, natural deste Es
tado, nascida neste distrito no dia
6 de março de 1929. doméstica,
solteira, filha de Valéria Alves
Cardoso, falecido e de Dona Ma
ria Rósa Corres domiciliada .e re

sidente neste distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil urt.180.
Si alguem tiver conhecimento de .

l'xistir algum impedimento legal
acuse·o para fins de direito. E

CIVIL
para constar e chegar êste ao co

nheciniento de todos lavrei o pre
sente que _ será afixado no lugar
de costume- e publicado no Jor
nal "Correio do Norte" da cida-
de de Canoinhas,

- ,

Maior Vieira, .lO de Novembro
de 1958.

Pedro Veiga Sobrinho
Esc. JUI'. em exercício

DISCURSOS J. WZOREK

Franco
Orçamento

Depoimento do Ministro da Agricultura na Comissão
da Câmara Federal - Distribuição da Terra

Improdutiva Para Fixar 'o Homem

IISetenta .por
é � realizada

Rio, 6 (V.A.) - Setenta por
cento da nossa agricultura são
realisados por mtseraveís, afir
mou o ministro Mário Meneghe-
fti na Comissão de Orçamento
da Câmãra Federal, onde esteve

para analisar com os deputados
ali representados as verbas des
tinadas ao Mínístéíro da Agri
cultura.

Esta sua obsêrváção foi feita
quando os debates sóbre as con

dições de dificuldades que atra
vessa a nossa lavoura, sem as

sistência, sem amparo enfim,
enfrentando tôdas as condições
negativas para poder sobreviver.

PLANO AGRÁRIO
O ministro -Meneghettí teve

oportunidade de se referir ao

plano agrário, cuja execução de
verá- ser imediata. Esse plano,
que muitos chamam de reforma,
terá por objetivo o aproveita
mento de terras improdutivas,
fixar o homem ao solo e evitar
o pauperismo, já que os lavra
dores são simples assalariados
e cumprem sómente, um ciclo

,

vegetativo. Com a distribuição
de terras tornar-se-ia ela fertil,
produtiva, isto sem contar com

.uma assistência ampla, inclusive
a de educação rural, por parte
do govêrno.
- Esta providência deve ser

'

imediata - acentuou.
�

NOVA ESTRUTURA DO
MINISTÉRIO

.

O'mínístro da Agriê�ltura fêz
ainda uma exposisão sôbre o

exemplo da reunião dos Bispos
do Nordeste.conde se executou
êsse plano 'co-m reais vantagens
para a classe rural, vivendo ho

je lavradores, verdadeiros lavra
dores, e suas famílias nas regi
ões de Apodi, no Rio Grande do

Norte, e na Paraíba em plano
de riqueza com o ganho da ter

ra, a par de uma educação ra

cional e efetiva dós próprios
bispos. do Nordeste.

-

Pediu logo depois, o titular
,da pasta, que os deputados o

ajudassem na nova estrutura do
Ministério da Agricultura, des
centralizando os- seus serviços
e amparando com- vencimentos

condignos, os técnicos que ali

trabalhavam, verdadeiros abne

gados da função pública. Disse
o ministro Meneghettt que os

técnicos estão fugindo do Mi
nistério em procura de salários
maiselevados nas emprêsas pri
vadas;

VERBAS
O objetivo da visita do mi

nistro de Agricultura à Comis
são de Orçamento foi pedir re- .

fôrça de verba nas dotações já
que as atuais não correspondem
á realidade, principalmente para
a execução do vasto programa
que está objetivando, inclusive

.mesmo, a nova estrutura e maio
res vencimentos para técnicos.
Falou ainda que o DASP, quan
do do períoqo de contenção de

I

cento da lavoura
por Miseráveisll

despesas determinada pé lo go
vêrno federal, fêz os necessarios
cortes, cortes êsses que até ho
je figuram na dotação orça
mentaria, hora em discussão, e

qUE estão aquem da realidade.
Por isso pedia maiores dotações.

de

O ministro ficou até às 19
I.

horas na comissão, submetendo- _

se a uma verdadeira 'sabatina
dos deputados, tendo deixado

boa impressão pela sua lngua
gem franca .

Eu gosto- de ouvir dis
cursos de vez em quando
e aguardar paciênte o "Fi
nalizando" que tráz alivio
à pobre alma, restabeléce
a paz e dá calma ... _

.

.. Nota do autor: Q artigo
acima refere - se apenas às
"falações" causadas por u.ma

epidemia chamada "politice
aguda".
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I

nos Transportes
da H êde Víação

Catarina
.)

NUN.Cr=I EXiSTIU IGUJ:lL

Melhoria
Ferroviários

Paraná - Santa
FLORIANOPOLIS, 31 (Do

, Correspondente) -__, Encontra
se nesta Capital o engenheiro
Lazaro Peixoto Bayer, Procura
dor do Governo do Estado jun
to à Rêde de Viação Ferrea Pa
raná - Santa Catarina, o qual,
mantendo contato com a repor
tagem, informou já ter estado,
com o engenheiro Renato Feio,
Presidente da RFPSA, tratando
de assuntos relativos aos trans

portes ferroviários em Santa
Catarina.

Informou mais que das 213
locomotivas Diesel elétricas ad

quiridas por aquela Viação Fér
rea, 147 já estão em tráfego e

Associação Escoteira
Stoo André 4velino,
Sob o patrocinio de diversos

.
Autoridades e entidades locais,'
.como também da Imprensa fala-
do e escrita, acaba de ser funda
dá em Canoinhas, por. iniciativa
do Sr. Linovale Massaneiro Mo
reira, uma Associação Escoteira,
contando já com mais de 40 me
ninos inscritos e com "a denomi
nação de "Associação Escoteira
Sto. André Avelino", em home
nagem ao Santo do dia da 'sua
fundação (10 de novembro) como
também por ter Sto. Anjré A ve
lino adotado em sua vida, prin
cípios tais corno "Total aversão a

mentira" "Profundo amor a Deus
e ao Próximo", qualidades previa
tas na Lei Esooteira.

O idealizador do movimento; as
sim como o seu colaborador jovem
Rodolfo Ritter, agradecem aos

Srs. pais que já permitiram 8 ins
crição de seus filhos, assim como

.

8 todos os demais que compreen
sivamente venham a apoiar êste
movimentá "Cívico-Cultural".

"Sempre Alerta", com amor- a

Deus e ao próximo, fazendo "O
melhor possível".

distribuidas pelas varias ferro�
vias vinculadas, sendo que para
a RVPS foram distribuidas 25,
que já se encontram trafegando.
O Procurador do Governo de·

Santa Catarina' junto aquela
Rêde vem mantendo contato
com os engenheiros Angelo Lo
pes, Roberto Costa e Francisco
Cruz, diretores da RVPSC em

Curitiba sobre o escoamento de .

safras do oeste catarinense e'
especialmente madeiras.

./
Nesta Capital, S. S. vem, man-

tendo entendírnentos.com o Go
vernador do Estado e Secreta
rio da Fazenda sobre a elabo
ração de um convento entre o

Estado e aquela Rêde, visando
perfeita fiscalização, ;das rendas
com referencia às mercadorias
embarcadas em Santa Catarina.
O citado Convenio, que está em

vias de ser concretizado, trará
enormes beneficios para a Fa_
zenda Estadual.

Em breve, o engenheiro Peí-
. xoto Bayer estará nesta Capi
tal, novamente, acompanhado
dos' diretores da Rêde de Via
ção Férrea Paraná - Santa Ca
tarina, os quais discutirão com

o Governador Heriberto Hülse
esses assuntos, bem como o da
ligação da Estrada de Ferro
Santa Catarina com a Rêde de
Viação Paraná - Santa Catarina
e ainda o. estudo sobre a possi
bilidade do trecho do Tronco
Principal Sul, já concluido de
Mafra em direção a Lajes a ser

entregue a Rêde para o escoa

'mento 'dos produtos daquela
zona.

'

Touro Holandês (Puro)
Vende -se. Ver em Bela

Vista do Toldo, com Joaquim
A. Pereira e tratar em Ca
noinhas, à Rua Paula PerE�i
ra, 1443 com Acácio Pereira

PARA FERIDAS,
E� C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

E'TC:
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CORREIO DO NORTE 15-11-1958

Votação para Deputado Federal
�

.

AROLDO CARVALHO
Região Norte 7) Praia Grande 11) São Carlos 12
1) - Porto União 1.796 8) Laguna' 167 12) Palmitos 1
2) - Canoinhas 4.810 9) Urussangá 151 13) Cunha Porã 2
3) - Papanduva 870 10) Imaruí 256 14) Maravilha 3
4} - Itaiópolis 1.379 11) Criciuma 179 J5) Mondai 1
5) - Mafra 1.064 12} Nova Veneza 106 16) Descanso
6) -- Rio Negrinho 946 13) Tubarão 309 17} São Miguel D'Oeste 9
7) - São Bento do Sul 1.847 14) Rio Fortuna 801 18) São José do Cedro
8) - Campo Alegre .592 15) Braço do Norte' 1.130 19) Itapiranga9) - Corupá 314 16) Jaguaruna 25 20) Dionísio Cerqueira 3
10) Jaraguâ do Sul 112 17) Orleães 354
11) Guaramirim 10 18) Grão Pará 72

Vale do Itajaí12) Joinville 66 19) Henrique Lage 78 .-

13) Araquarí 17 20) Lauro Müller 7 1) Taió 1.719

14) São Francisco do Sul 1.321 Região da Serra 2) Rio do Oeste 643
3) Pouso Redondo 669

Região de Florianópolis 1) Lages 60 ,4) Trombudo Central 1.324
1) Florianópolis 2:012 2) Bom Retiro 1.594

5) Rio do Sul 2.2573) São Joaquim 1952) São José 144
4) Urubicí 132 6) Ituporanga 206

3) Palhoça 396
5) Curitibanos . 605 7) Indaial 672

4) Santo Amato 473 8) Ibirama 29
5) Biguaçú 64 6) Santa Cecilia 24

7) 'Campos Novos 118 9) Presidente Getulio 1.202
6) Tijucaa 3 10) Rodeio 1.119
7) São João Batista 36 Região Oeste

11) Tirnbó 2.315
8) Pôrto Belo 6 I) Xanxerê 158

12) Blumenau 33
9) Nova Trento 691 2) Abelardo LÚz 63

Região do Sul
3) Faxinal dos Guedes 15 13) Gaspar
4) Xaxim 51 14) Vida I Ramos 24

1) Araranguâ 34 5) Chapecó 720 15) Brusque 21

2) Sombrio 16 6) São Lourenço 326 (16) Ilhota 3

3) São João do Sul 9 7) Cam-po Erê 108 272 Penha 71

4) Turvo 30 8) Concórdia 3 18) Luiz Alves
5) Meleiros 4 9) Itá 19) Camboriú 21
6) Jacinto Machado 1 10) Seára 15 ·20) Itaiaí 19

li! !i5. liII��!� R!iJ5I2�"""'ifiJííiW#iiliiltMlltf'

Vale do Rio do Peixe

1) Caçador 312
2) Rio das Antas 2
3) Videira. 10
4) Tangará 14
5) Joaçaba 28
6) Herval D'Oeste, 21

7) Ponte Serrada 13

8) Agua Dôce
9} Capinzal 12
10) Píratuba 11

Resumo Geral"

1) Região Norte 15.144

2) Região Sul 3.729
3) Região Florianópolis 3.825
4) Região da Serra 2.728

5) Região Oeste 1.490
6) Região Vale do Itajaí 12.347
7) Região Vale Rio Peixe 423

----

39.686

Dos cem (100) Municipios Ca·
tarinenses, deixaram de votar em

Arolde Carvalho, oito (8), obtendo
nos noventa e dois (92) restantes

um TOTAL de 39.686 votos.

Utensílios
domésticos

e4ttCt �..tu«
_1=

qualquer que sejc a carga ....

qualquer cue sejn o estrada!

um pneu .. dois servkes,
,

,

• berros duras e robustosque mordem
o terreno para máxima tração 'nas t :

más estradas.

• nervuras centrais espessas csseqo
ram mínimo desgaste nos estradas
pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,.
que não escolhem estradas

Venha conhecer o extraordinário Pneu Ar e todo
.

o nosso completo estoqúe de Pneus Firestor.d

pàro todos os tipos de veiculos, bem como uma

equipe especializado, à suo disposição, poro servi
/o com presteza e corfezia.

Pneus Firestone
máxima quilometragem -por cruzeiro

E HY SELE E & FILHOS
TRÊS BARRAS - s. c.

"M

As.
de

Pró Ginásio
Canoinhas

Balancete da festa realfzada
em 19 de outubro de 195�

. Bonecas vivas 62 302,00
Salgado 17 iOO,oo
Café e doces 17.203,70
Churrasco 12.785,00
Leilão 10.310,00
Bebidas 8.603,00
Show (cidade e

Tr. Barras.) 7.341,00
Aviãosinho 5.304,00
Rifa terreno 4.600,00
Tiro ao alvo 4.250,00
Festeiros 1.850,00
Despezas gerais 3 858,00
Balanço 148390,70

152.248,70 152.248,70
.

Canoinhas, 31 de outubro
de ] 958.

Otto Friedrich, Presidente

Irmão Geraldo Luiz, Secretario

Harry Schreiber, Tesoureiro

Do Dire'tôrio da

UDN de Papanduva

POVO Amigo de
Papanduva

É conhecido o provérbio chi
nês: "Uma estrada de mil lé
guas, começa por um passo". É
ele aplicado quando se quér de
monstrar que por mais ingênte
que seja a taréfa á executar,
será ela.executada, uma vêz que
se finque ° pé na- estrada da

realização.
ÉSS8S. e outras elocubrações,

afloram-se-nos a memóriâ, dian
te do "passo a frente", que deu
o Bresil, nõ dia 3 de outubro

p/p, quando os brasileiros de
Norte a Sul prestigiaram atra
vés dos seus preciosos e cons

cientes votos; os candidatos da

legenda Gloriosa da "União De
mocrática Nacional",

O Diretório Municipal da UDN,
de Papanduva, '{em nesta opor
tunidade' agradecer ao'! eleitores
de todos os partidos, que con-i
tribuiram generosamente para
a eleição dos seus candidatos.

"A Eterna Vigilância é o pre
ço da Liberdade"," quem vigia
deve estar atento, assim é que
continuaremos a batalhar pelos
direitos do homem, pela sua li
berdade e bem-estar, para que
em futuro hem próximo, esta

quase 9 centenas de eleitores
sintam através das nossas rea

lizações que o voto de cada um,
foi dado a quem de direito ...

Bem S8bêmos que o que nos

espera é trabalho, e disto já
tinham ciência todos os nossos

candidatos, mesmo antes de 3
de outubro, Bem sabêrnos tam

bém que a partir de 31 de Ja
neiro, será a nossa vêz de dar
muitos passos, nesta longa es

trada de lutas e trabalhos, para
fazer justiça á amizade. consi

deração e solidariedade que em

3 de outubro plp, recebemos
deste nobre e laborioso povo de

Papanduva. "Cada povo tem ó
Govêrno que merece", disse al
guém, e você o terá num futu
ro proxrmo, se continuarem

prestigiando com o teu cons

ciente e precioso voto, os can
didatos da União Democrática
Nacional.

Cada candidato eleito sob
esta legenda, será na Câmara
Municipal, no Legislativo Esta
dual, Federal ou no Senado da

República ° teu legítimo defen
sor, e da democracia.

Aceite Papanduvense amigo,
os sinceros agradecimentos do
Diretório Municipal da UDN.
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(LUB CANOINHENSE
EDITAL DE CONCORRENCIA

Estando por vencer-se o contrato de arrendamento existente
entre êste Clube e o atual arrendatário. a Diretoria torna público que.
aceita proposta para o novo arrendamento dos serviços de bar e co

pa, inclusive residência, dentro das seguintes condições;
1) Prova de que é associado, quite com a Tesouraria;
2) Compromisso de que, caso ganhe à concorrência, sujeitar-se-a

à assinatura de um contrato de arrendamento com a socie
dade, dentro das bases de contrato usuais nestes casos.

OBS. A diretoria comuuica que não tomará conhecimento de

propostas com importância inferior a Cr$ 5.000.00 {Ciuco mil cruzei

ros) mensais; que,' em igualdade de preços, terá preferencia o concor

rente que melhores vantagens e condições oferecer ao Clube.

O canditato vencedor obriga-se a adquirir o estoque do atual
ecônomo mediante entendimentos com o mesmo' e a preco de fatura.

Caso as propostas não preencham as condições exigidas, a

sociedade reserva-se o direito de adqnirir o estoque acima referido,
nas mesmas condições pasando a, explorar por conta propria o bar e

copa, objeto desta concorrência.
As propostas deverão ser apresentadas ao sr. Presidente at,4

às 10 horas do dia 23 do corrente mês, quando serão abertas e jul
gadas na presença dos interessados.

Dr. Saulo Carvalho
Nelson Cervi -

Presidente

Secretário.

OPORTUNIDADES
Tenho para venda: 1 caminhão' Ford Hercules Diesel,

Recem-retifícado, reduzido. equipado com caixa de, montanha,
reboque duplo, pneus' novos, tudo em ótimo estado (boa condi

ção de pagamento);
.r ,

1 caminhão STUDEBAKER 51. reduzida, Retificado e bem

calçado (aceito trcca por casa cu terreno);

1 guincho completo, para adaptar em caminhão. com ca-

aço e quasi novo;
1 máquina Ford 100 HP, completa;
1 máquina STUDEBAKER, parcial;
1 conjunto difere ncial simples Studebaker
Muitas outras peças para Ford.

bo de

ACÁCIO PEREIRA Rua Paula Pereira, 1443

Delegacia Auxiliar de
Polícia de Canoinhas

AVISO
O sr. Edgard Kampcke Pereira,

lo Tenente Delegado Especial de '

Policia do município de Canoinhas,
.

E�tado de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições legais, etc...

AVISA aos interesados, que a

Comissão Examinadora para Car
teira de motoristas, estará nésta
cidade nos dias 5 e 6 de Dezem
bro proximo vindouro.

Os interesados em obter a Car
teira de Motorista, deverão com

parecer nésta Delegacia de Policia,
afim de prepararem a documenta
ção com a devida antecedencia,

Canoinhas, 6 de Novembro 1958

Edgard Kampcke Pereira, 1.0 Ten..
Delegado Especial de Policia

"

Ix

Tintas

VENDE- SE
Devido a mudança de ramo, VENDE.SE complêto EQUI
PAMENTO DE OLARIA, a saber:

Um motor WARCHALOWSKI, fabricação austriaca,
recentemente adquirido, DIESEL, de 15-20 HP com

1000 a 1400 rpm - CORREIAS e UMA CIRCULAR
COMPLÉTA.
DOIS AMASSADORES com bocais:
UMA PRENSA MANUAL com TRÊS FORMAS
para telhas e uma para goivas;

6.000 ARAPUCAS e PRATELEIRAS;
DOIS FORNOS SIMPLES;
UM BARRACÃO de DOIS PAVIMENTOS com

16 x 72 mêtros:
EM CONJUNTO ou em separado. dispõe-se para VENDA, ou

trossim, UM TRATOR FERGUSON, com poucos meses de uso.

Para vêr e tratar, informações ou cartas, dirigir-se à
OLARIA SÃO BERNARDO - Fazenda MIRAFLORES,
FELIPE SCHMlDT, nêste Municipio.

I
Anuncia: Inseticidas Liquidos e empó - Flit - Neocid -

Benzocreol - Creolina - Pulverizadores para Inseticidas

-IEspirrais contra pernilongos - Durma Bem - O Famoso e

infalivel Fumetas - e etc.

Raticidas - Fubarim e Tomorin

""'7

C A S A JL A N G E R
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

e

DU
•

quinas

venda de má
e reprodutores
homem do

Aluguel

ao campo
Outras obrigações dos Postos Agro-Pecuários de
acôrdo com instruções aprovadas pelo Ministro

RIO - (SIA) - Os Postos aos lavradores e criadores da

Agro-Pe���rios deverão facilitar região onde estejam instalados

MHPM _M!
o uso de máquinas e reprodu
tores, mediante aluguel, por pra
zo determinado, podendo igual
mente vendê-los aos interessa
dos sempre que possível; por
meio de concorrência pública.
Éste é um outro ítem das ins-

"\ truções aprovadas pelo Ministro
da Agricultura para a. ínstala-,
ção e funcionamento dêsses es

tabelecimentos .

.

A produção destinada à re

venda cu venda pelos postos
acrescentam as instruções -

deverá constar de mel de abe
lha, leite, hortaliças, frutas, ovos,
aves, bezerros, porcos e outros

animais, sementes, adubos, má
quinas etc. Naqueles onde fun
cionarem Centros de Treina
mentes de Trabalhadores Ru- "

rais poderão os alunos, a títu-.
lo de aprendizagem e sob a o

rientação' da chefia do Posto,
realizar trabalhos de extensão
de fomento vegetal e animal
nas propriedades existentes no

ráio
-

de ação dos estabelecimen
tos.

Quanto aos deveres funcio
nais dos Postos Agro-Pecuários,
estabelecem as mesmas instru
ções que devem caractertzá-Ios
a regularidade e eficiência na

prestação dos serviços que lhes
competem.

. Empregada
que saiba cosinhar.
Necessita-se de uma, que

goste de praia.
Tratar na casa do

Dr. Orestes .Procopiak.

louro Holandês (Puro)
Vende -se. Ver em Bela

Vista do Toldo, com Joaquim
A. Pereira e tratar em Ca
noinhas, à Rua Paula Perei

ra, 1443 com Acácio Pereira

Yp'iranga
Casa. Erlita.

Líder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir dràstica
mente tôdas as despesas do Mercedes
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo

LP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim
de cada viagem.

E mais ..•

• líder em ccnfêrte
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
i;; técnica alemã em caminhões brasileiros I

*

D

, "

MODELO
·LP·321

DIESEL

É O NOVO LíDER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS!
FGt&res 'de economiai
confôrto e sesuransa I

Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAE),
com sistema de combustão por cntecã
mora de alimentação contínuo.

@

Côrnbio de 5 marchas, totalmente sln
cronizado. Mais fórça no arranque •

maior capacidad,e nos subidas.

Cabine com novo desenho: tão confor
tável como um carro de passeio! Póssul
ampla janela traseIra, clnzetrc, perta ..

luvas com tampa, gar.dl.ot.cobide, etc,
�

lWERCEDES-BENZ DO BIIASIL S.A!
UBRICAN1E 00 J.g CAM;;m-40 BRAS/LEIRÓ PARA AS ESTRADAS SRASILEIRA$!

CONCESSiONÁRIO AUTORIZADO,
:,'

\

A. MA-LLON & crx. Rua Vidal Ramos (enelnhes
..

IVENDE .. SE
Por preço' de ocasião

6 éguas de cria, 1 cavalo
manso de carro de 5 anos

e nove potrinhos e potran
cas de diversas idades, sen

do os mesmos decendentes
de cavalo meio-sangue Bré
tão, possuindo atestado de

origem.
Para melhores informa

cões dirigir-se ao proprieta
rio,Waldernar Carlos Stange,
na Marmoraria São Carlos
Ltda. 3x
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Acompanhe a Moda vestindo-se elegantemente.. E em matéria de tecidos somente nas LOJAS
-�

UNIDAS V. S. encontrará o que existe de melhor e mais moderno em padronagens, rece-
bidas dos grandes centros do país. LOJAS UNIDAS: a pioneira em novidades.
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É uma das revelações politi
cas e administrativas da atual
conjuntura catarinense, com a"

migos e relações no seio de to
dos os partidos. Brevemente o

leitor muito ouvirá falar no de

putado federal AROLDO CAR-:
VALHO. A ÚDN tem nêle uma

grande reserva.

Transcrito do Jornal «O ESTADO
.... �,- DO PARANÁ», de, Curitiba, em 2 de
..1 • .. ••111__...... -novembro de 1958.

,"

, DO MINISTRO DA GUER�A A

Assoe. Com. e I�d. de Canoinhas
TELEGRAMA --'- URGENTE

Presidente Associação Comercial e Industrial de Canoí
nhas, R. Vidal Ramos, 736

N°. 10313 - As pt Referência carta Outubro essa Asso-
_
dação vg informo farei possivel interessar Sr. Presidente projeto
ponte essa localidade vg que conheço desde 1914 vg tendo vista
importância econômica empreendimento para região vai, servir pt
Cordíaís Saudações pt

\

GENERAL HENRIQUE LOTT

MINISTRO DA GUERRA

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE, Feriado Nacional, Matinée às 14 brs, censura livre

COLEGIO DE 8-ROTOS
c/ Oscarito, Oíll Farney, Inalda, Francisco Carlos, Badaró

"Sensacíonal comédia do cinema nacional"

HOJE ., ás 20,15 horas • Impróprio até 14 anua

,AREIAS DO DESERTO
EM TECNICOLOR __: c/ Ralph Meeker, MarIa English,

J. Carrol Maish, Jonh Carradíne
"A· bravura da Legião Estrangeira - Em ataques e lutas

nas areias ,do deserto de Sahara.,
"

Final do seriado, - A RAINHA DO CONGO
-----

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

AREIAS DO DESERTO <'

Final -do seriado - A RAINHA DO CONGO

DOMINGO
ás 17 horas Censura até 14 anos
-

ás 20,15 horas
-

Proibido até 14 anos

,Com Quem -Andam Nossas Filhas
em Tecnicolor Mexiscope - c/ Silva Derbezm, Yolanda
.Varela, Martha Mijares, Cezar del Campo, Freddy Fer

nandez, Raul Farrell e José Luiz Jimenez

"Desejo! - Calunia! - Maldade! - Amor! - Sedução! -"
"Um Grande drama realista do cinema- mexicano

2a. Feira. ás 20,15 horas • REPRISE - Proib. até· 14 anpa
-----

3�. -

e 4.a Feira - ás 20.15 horas • Proibido até 14 anos

Dominio do Homem Sem Lei
com William Carnpbell, Maren Sharpe e Anita Enberg

"sensacional filme polícíal"

5.a e 6.a Feira. às 20,15 horas - Proibido até.lS anos

o GRANDE GOLPE
.

com Sterlíng Hayden, Coleen Gray,
Vince Edwards, Marie Windsor

"Foram as armas que se servira aquele assassino para
realizar o mais audacioso e sangrento assalto

na historia do crime L"
------

Aguardem: O homem que. nunca exisfiu - Chu
.,

vas de Ranchipur - Azas de Aguias
Homem Lobo. O homem do Braço'
de Ouro - etc•••

(Conclusão da la página)
vias importantes no escoamento
da produção do Estado, túdo
mereceu do competentrado ti
tular da Viação uma atenção
permanente.

x x x

Força e Luz SIA
-,

rêde distribuidora c

Da Assembléia à. Secreta
ria e'a Câmara Federal

---'- "Vejo no resultado das ur
nas uma coisa só, explica-nos
AROLDO CARVALHO, "O po
vo nota o trabalho em seu fa
vor. E quando êsse trabalho é
constante, e se transforma em

patrímônio público, o resultado
dessa satisfação é demonstrado
nas urnas. O govêrno de reali

zações do sr. Irineu Bornhausen
se refletiu no Estado todo, e o

partido, em tôdas as lutas em

que tomou parte, saiu vitorioso
e revigorado".

'

-"Como foi planejada a sua

campanha, �que obteve tamanho
êxito?" (

.

-"Bem, arregimentei elemen
tos conhecedores da publicidade,
levantando com uma equipe to
dos os elementos índíspensaveís
a uma propaganda que lembras
se nossa atuação' na Secretaria
da Viação, e organizamos uma

plataforma de reivindicações pe
las quais nos bateremos no Ti
radentes. Planificamos a publi
cidade distribuindo-a sístemàtí
camente por uma cadeia de jor
nais e emissôras em todo o Es
tado. Falamos ao yovo nas ci
dades, nos distritos e nas vilas
uma linguagem simples e dire-

. ta, à base de argumentos írre
'futáveis: os das realizações. E o

povo, conforme prevíramos, não
ficou insensível a essa lingua
gem.�liás o eleitorado catari

nense, politicamente culto, sabe
discernir no momento preciso o

administrador e o legislador que,
em seus mistéres específicos têm
para êle seu espírito, �oltado.

Posição e Futuro
AROLDO CARVALHO des

ponta como um líder na políti
ca de Santa Catarina. E tem

qualidades para tanto: bom ora

dor, . sabe ser irônico e sarcásti
co, combativo e duro na tríbu
na, calcula com prüdêncía os

mínimos passos a dar e dispõe
de um enorme estoque de sim
patia pessoal. É aliciante serro

, prometer, e na sedução do po
lítico, há também a segurança
de uma personalidade bem mo-

_

delada, de raro equilíbrio, pres
tes, agora, a alçar vôo sereno e

firme 'no Palácio Tiradentes .

Canoinhas

amplia sua

de luz e
•

energia
Dando cumprimento a um programa traçado por sua Pi

retoria a Empreza Canoinhas Força _e Luz iniciou os serviços de
ampliação de sua rêde de força e luz elétrica. As prírneíras ruas
beneficiadas. foram o prolongamento das ruas Victor Konder e 12
de Setembro, inclusive as demais ruas sem denominação nos

fundos da Associação Rural, loteamento Alais Stuber. -
'j

A instalação dos primeiros postes causou viva satisfação
entre todos os moradôres .daquele bairro. Como já foi divulgado
por este jornal, cumpre a Canoinhas Força e Luz uma velha pro
messa e -como não podería deixar de ser, uma aspiração de to
dos que aguardavam a instalação da luz para ampliarem tambem
os seus negócios. Reina entre todos os moradores das citadas ruas

,
e bairros, alegria e entusiasmo e pelo que se observa, em futuro
não muito distante, alí serão instaladas industrías, casas comer

ciais e etc. C om luz elétrica, todos encontrarão. possibilidades
para o desfrute de melhores condições de vida. Neste particular
está reservada à Canoinhas Força e Luz, função transcendental,'
qual seja a de encontrar junto a Empresul, solução para o pro
blema que desde ha muito aflige as classes econômicas do nosso

lYIunicipio.
É bem verdade que a Canoinhas Força e Luz já deu um

grande, passo ampltando sua rede de energia, elétrica, deve por
tanto merecer da população de Cancínhas os mais justos louvores -

é bom que se frize - pois a ·iniciativa é realmente 'de máximo
interesse das coisas municipais.

Nossos cumprimentos aos dirigntes da Canoinhas Força e

Luz que iniciam uma éra de decisão dos nossos destinos. Que
continuem imbuídos do mesmo entusiásmo e vontade firme de
ajudarem a levar o nosso Município para a grãndíosa rota do
progresso e do evoluir.

'

i Nossa Campanha Perdeu-se
Perdeu-se uma' Carteira

de Caufeur, juntamente com:"
os documentos do caminhão
G-700.

A comissão encarregada, avi
sa que arrecadou durante o-mês
de Outubro a irnportancía de

cr$767,OO (Setecentos e sessenta

e sete cruzeiros cuja importan
cia fdi' entregue ás Irmãs de
Caridade do Cristo Rei.

Canoinhas, 8/11/58.

/
Gratifica-se bem a quem

achar e entregar na Casa
Sezefredo Olsen ou nestà
Redação.. 3x

'Da Prefeitura Municipal de São Mateus do
Sul 'à, Assoe; tom e Ind. de (anoinhas

,
'

Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul
Em 30 de Outubro de 1958

N°. 102/58
Ilmo. Snr. - Wigan1io Fischer _ ,�

MD. Presidente da Associação Comercial
Canoinhas - SC. '

Apraz-me comunicar-lhe que recebi o ofício de V. S. re
metendo cópia do memorial que a ilustre e prestigiosa entidade
que V. S. dirige com eficiência e ardor, patriótico, encaminhou ao

Exmo. Snr. Presidente da República, justificando e encarecendo a

urgente necessidede de ser construida uma ponte sôbre o Rio

Negro, no limite entre êste Município e o florescente município
de Canoinhas.

A iniciativa de V. S, pelo seu sentido público, Calou pro
fundamente no meu espíríto de brasileiro e apresso-me a hipote
car a essa Associação, a minha inteirã .solidaríedade para que se

concretize êsse "justo anseio da comunidade sul-paranaense e
'

norte-catarinense", para repetir a fraze feliz contida no preâmbu
lo: do citado memorial. .

.

Para êsse Iim, reforçarei a solicitação' de V. S. telegra
fando ao Chefe do Govêrno nesse sentido ,e dirigindo-me á ban

cada paranaense na €âmar,a dos �Deputados.t
'Receba'V. S. as minhas congratulações com os meus pro

testos de estima e distinta consideração.
Atenciosamente

Ass. HEZYR LEAL HULTMANN
Prefeito Municipal

/'

Henrique Vogt & Fi,lho
Rua Eugenio de Souza, 339 -- Fone 276 - Caixa Postal, 172

Marcenaria

'Esquadrias - Grupos
Reforma de Colchões

- Empreza Funerária
EstoFados -

. Breve: Sofás (amas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




