
DR. HELIO DE' ABREU
Esteve em nossa cidade onde participou de uma reumao

na Associação Comercial como Representante da Celesc, o dr.

Helio de Abr�u,' Diretor Comercial das Centrais Eletricas de San

ta Catarina S. A., Orgão do Governo do Estado.

S. S. foi muito feliz em sua argumentação perante as

Classes Produtoras de Canoinhas, explicando detalhadamente qual
o primeiro passo a ser dado para a solução do problema deener

gia eletrica em nossa cidade. Participaram ainda da reunião o

Prefeito Municipal, Presidente e Diretor-Gerente da Canoinhas

Força e Luz S. A. que em nome da Empreza local e por interfe

rencia do dr. Helio de Abreu, levou ao Plenário da reunião, cin
co sugestões para serem estudadas. Comprometeu-se o Diretor da

Empreza, dr. Zaiden Seleme, em presença de todos, de no prazo
de 30 dias, trazer novamente para aprovação, a sugestão aprovada
pela Assembléia Extraordinaria que será convocada para esse fim.
Daí se iniciarão os primeiros estudos para uma solução definitiva
do fornecimento de energia eletrica. O dr. Helio de Abreu parti-'
cipará tambem da reunião do dia 20 de junho proximo, quando
completará o prazo concedido a Canoinhas Forçà e Luz para tra
zer a decisão da Assembléia.

No dia seguinte, dr. Helio de Abreu viajou com destino
a Joinville e logo em seguida ao Rio de Janeiro, a fim de tratar

de assuntos ligados a CELESC.

Importantes
,

elétrica
obras

o Govêrno do Estado inaugu
rou nos dias 14 e 15, na cidade
de Joinville importantes obras,
construídas pela administração es

tadual, através da EMPRESA
SUL BBASILEIRA DE ELE

TRICIDADE S. A. - EMPRE

SUL; subsidiária da CELESC.
J

Com 11 presença do exmo. sr,

Heriberto Hülse, Governador do
Estado a EMPRESA SUL BRA

SILEIRA DE ELETRICIDADE
S. A .• subsidiária da CENTRAIS
ELETRICAS DE SANTA CA·
TARINA S. A. inaugurou nos

dias 14 e 15,' no norte catarinen
se, as seguintes e importantes o

bras:

de .

ene,rgla
em' Joinville

Usina Diesel João Colin
,A Usina Diesel Elétrica, cons

truída pelo Govêrno do Estado,
na cidade de Joinville, compõe-se
de quatro grupos diesel elétricos,
de baixa rotação (277 rpm) a

quatro tempos, com 8 cilindros
verticais e uma potência total de
5.040 kW.

Obras do Rio Júlio
As obras do rio do Júlio que

se constituem de uma barragem,
do tipo gravidade, totalmente de
concreto, com 117 metros de com

primento e 15 metros de altura
média e um tunel, completamente
escavado na rocha, medindo 1.124
metros de comprimento, com uma

secção de 5.42 m2. Na constru

ção dessa barragem foram aplica
dos 9.300 m3 de concreto, sendo
que as águas represadas, pela bar
ragem, são encaminhadas por um

canal em terra à tomada dâgua,
situada na entrada do tunel, o

qual transpõe o divisor dáguas
das bacias do rio Júlio e rio Bra
cinho.

Com estas realizações elevou
se a potência instalada da em

presul para 25.600 kW.

Ainda. no Norte do Estado. fo
ram inaugurados, nesta oportuni
dade, pelo exmo. sr. Governador
Heriberto Hülse, o Grupo Escolar
Plácido Olímpio de Oliveira, na

.
Estrada do Braço. e as linhas de

transmissão e diatribuiçâo das lo
calidades de Rio da Luz (munici
pio de Jaraguâ) e Benjamin Cons
tant (município de Gueramirim),
construídas 'pela EMPRESUL.

Reestruturado o Sub-Diretório
da lJ DN em Paula Pereira

Dia I: de maio foi restruturado o Sub Diretoria da UDN
de Paula Pereira com o comparecimento do sr. Alfredo O. Gar
cindo, presidente do Diretorro Municipal e os demais membros
Aristides Diener, Antonio de Barros e Americo Araldi, A reunião
decorreu num ambiente democr';tico,' tendo, sido oferecido aos

presentes, uma churrascada. O sr. Carlito Krautchychyn, ex-can

didato a vereador do PSD e que até então pertencia às fileiras

daquele Partido, de expontanea vontade, passou a fazer parte inte
grante do Sub-Diretorio da UDN de Paula Pereira, estando cola
borando para a nossa futura v;itoria municipal naquele prospero
Distrito. A reunião teve lugar na residencia do sr. Ludovico Glinski
bravo correligionário da UDN e um dosorganízadores da reunião:

Transcrevemos na íntegra a ata da reunião :

que reestru
turou o Sub-Diretorio:

Ata da Reorganização do Sub-Diretorio da UDN em Paula· Pereira.
Aos primeiro dias do mez de Maio de mil novecentos e

sessenta; nesta Vila de Paula Pereira, Distrito do mesmo nome,
Município de Canoinhas, na Sala das Reuniões do Sub-Díretorio
da União Democrática Nacional presente o sr, Alfredo de Oliveira
Garcindo, Presidente do Diretorio Municipal, e os srs. Americo

(Continúa na terceira página)
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o caminho certo para a so

lução do problema
de energia elétrica

Da reunião havida dia 17 na Associação Comercial
entre o dr. Helio de Abreu, representante da Celesc Ca
noinhas Força e Luz S.A., Poderes Executivo e Legislati
vo e' as Classes Produtôras, levou o dr. Zaiden Seleme
ao Plenário, 5 sugestões para conhecimento dos presentes,
sendo que após discussões e estudos duas das sugestões
foram as que mais vieram de encontro às necessidades
das Classes Produtoras, que são a integração da Canoinhas
Força e' Luz no sistema da Empresul ou Cele se ficando
o Govêrno do Estado com 51% das ações. Assim sendo,
resolveu o Plenário aprovar o pedido do Diretor Gerente
da Canoinhas Força e Luz, solicitando o prazo de 30 dias
para convoéar Assembléia Extraordinária e expôr aos

acionistas o que ficou decicido.

Numa das nossas próximas edições, publicaremos
na íntegra a ata da reunião onde foram debatidos o as

sunto. Continuamos afirmando aos nossos leitores é a to
dos que acompanham com vivo interêsse ,a solução do
problêma de energia elétrica; que o Govêrno do Estado
após às conclusões dos estudos feitos com Can;ínhas
Força e Luz que é uma empreza particular, se esta não
tomar a iniciativa das melhorias de SUqS atuais condições
técnicas, ele atravez de seus orgãos competentes, tomará
a responsabilidade da composição dentro dos trâmites legais.

Janio é candidato
também do PR

Escolhido por m�ioria de

votos na convenção na

cional - Repercussão in

tensa do fato nos círculos

políticos 'nacionais
Rio, 16 (Trarrsp.) - Conforme

noticiamos Jânio desde ontem
é candidato do Partido Repu
blicano á Presidencia da Repú
blica, tendo derrotado o .rnal,
Lott por uma diferença de 50
votos na Convenção Nacional
do Partido que começou ás 1,15
e terminou na madrugada de

hoje. A vice-presidencia ficou

questão aberta. Bernardes Filho,
falando á reportagem, declarou:
«A vitória de Jânio representou
a ,vontade da maioria dos con

vencionais, sem qualquer inter
ferência da direção do partido».

Jânio feliz
-

Fortaleza, 16 (Transp.) - Jânio
falando sôbre a escolha de seu

nome pelo PR como candidato
á sucessão presidencial, declarou:
«Recebo o apôio dos republica
nos honrado e estou confiante
em nossa vitória com o

.

entusi
asmo .pela nossa causa que se

registrou em comicios feitos nas

cidades de Caurú e todo! Esta
do. Este entusiasmo contá ago
ra com a vibração do partido
republicano que ingressa em

nossa luta com sua autoridade
e suas tradições».

Partido se fracionará
P. Alegre, 16 (Transp.) - A

decisão do PR de apoiar a can

didatura de Jânio causou tre
mendo impacto entre -os perre
pistas gaúchos que não sabem

agora se o P R nacional vai vi-
\

ver as �ngustias de outros par
tidos, como por exemplo do PSB,
que apoia Jânio, Lott e Adhe
mar, por setores regionais.

Surpresa
S. Paulo, 16 (Transp.) - Mui

to embora a expectativa nos

circulas janistas locais de que o

PR homologaria o nome de Ja

nio, não deixou. de constituir

surpresas a votação obtida pelo
candidato da oposição na con

venção de ontem. A notícia da
vitória de Jânio na convenção
foi transmitida com alarde por
tôdas as emissoras locais. Os

perrepistas e janistas não se

manifestaram.

Profunda repercussão
B. Horizonte, 16 (Transp).

Com grande silêncio nos cir
culos pessedistas e perrepistas
foi recebida ontem aqui a noti
cia do resultado da convenção
do PR realizada no Rio. O re

sultado expressivo a favor de
Jânio teve profunda repercus
são aqui, principal centro elei
toral dos Republicanos, tanto

mais que o 'Ministro Armando
Falcão mantivera-se incansável
nos trabalhos de; coordenação
entre os republicanos, sem êxito.

inauguradas
/

Deputado Benedito
de Carvalho

Esteve acamado varias dias
em sua residencia em Floriano

polis o deputado Benedito Tere
zio de Carvalho Junior, estan
do agora, em franca convales
cênça. Tendo durante o mez de
abril percorrído os Municípíos
de Canoinhas, Itaiopolis e Pa

panduva num espaço de 15 dias,
quando essa excursão normal
mente deveria ser feita em 40,
o deputado Terezio esgotou-se

fisicamente, tendo viajado de
Canoidhas já acometido de for
te gripe. Em Florianopolis, rei-

. niciou logo em seguida suas a

tividades parlamentares tendo

Terézio
Junior

em consequencia se agravado
seu estado de saúde.

Submetendo-se imediatamen
te aos cuidados do dr. Fernan
do Osvaldo de Oliveira, logo se

notou que o seu estado de sa

úde melhorava dia a. dia. O di-
_
retorio 'da UDN acaba de rece

ber comunicação que se encon

tra quasi restabelecido. A noti
cia veio alegrar seus inumeros
amigos e admiradores do seu

trabalho. em pról do desenvol
vimento do nosso Municipio na

Assembléia Legislativa.
A excursão do deputado Te

rezio pelos Municipios de Cano
inhas, Itaiopolis e Papanduva,
prendeu-se ao fato da transfor
mação de inumeras Escolas mu
nicipais em estaduais. Só no Mu
nicipio de Canoinhas, podemos
citar as Escolas de Rio Novo"":'"
Campininha - Pulador e Rio
dos Pardos, já funcionando sob
a administração do Governo do
Estado.

Auguramos-lhes pronto resta
belecimento e volta breve ao

nosso convívio.

Irradiação dos traba-:
lhos da Câmara Mu-'

nicipal de Canoinhas
Procurando dar divulgação dos

trabalhos da Camara Municipal :

de Canoinhas, o vereador AI
(Gonclúe na terceira página) .
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Só ·16 dias até o encerramento· do Alistamentq Eleitoral
Temos apenas 16 dias para o encerramento do f- alistamento dos eleitores que, votarão no piei/to de '3 de

outubro' próximo. Urge, pois, que' os cidadãos que ainda não possuem seus títulos �e djrijam imediatamente
.

ao Cartório Eleitoral, no Edifício do Fórum, para' obterem aquele documento, bem como para
'

.

providenciarem a transferência aqueles que hajam mudado de residência,
-'
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Para Indústrias,
I Agricultura ou Navegação

Motores "MWM" KD12 Diesel

nO. cil.: KD,12E II �D�2Z II KD�2D II, Kla12V4

5,5-11 1/ 11-22 � 16,5-3311 22-44

II
\,

'II1000/2000

12 II 24 II 36 " 48
-

, ,

Força HP:'

Rotações:

Pot. em
2.000 rpm:

,

Venda com facilidades de pagamento
Peças sobressalentes - Assistência

J. Côrte Praça Lauro Müller" 751 . Fone, 125
Caixa Postal, 76 - CANOINHAS

_------I-IIIIII--- *_NPIlll*m&EéWC_9*IIIIIIlIW'RsiHBil'WMB!I!I
I

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A prelerlde

Completa' assistência pa�a
b· . I t do pequeno concerto

sua ICle e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a. prazo

. Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rual Paula Pereira -- Edifício próprio

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

Vende-se
Uma casa de madeira' cf

instalação sanitária, à Praça
Lauro Müller.

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais > Inventários e Partillhas
Tratar com o dr. Riva-

dávia Corrêa ou ri/redação.
' Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 hora.

I Escritório: Rua Dr. Nereu Hemos (Proximo ao Forum)
ITAIÓPOLlS -- S. C:

Vende-se . Lote _ --------------- \

Confecções finas

para senhores
Casa Erlita

Vende-se
Ótima propriedade com

casa residencial, duas datas
cercadas, {luz elétrica, ótima
água, situada à rua Vidal
Ramos, nas imediações da
Tôrre da Rádio.
Melhores informações com

.

João Bello, nos Irmãos Tre
visani,

No Loteamento. Tomaschitz
vende-se uma data cercada por
preço .de ocasião, aceitando-se
entrada e o restante a combinar:
Tratar na Alfaiataria Popular.,

2x

Proibição
José Machado, torna publico

por estas colunas, que não. to
lerará mais a entrada e inva
são de seus terrenos, situados
em PALMITA:::"', por animais di
versos, inclusive PORCOS, não
se responsabilizando pelo que
venha a acontecer a tais cria
ções, continuando a dar-lhe pre
juizos nas lavouras, em defesa
de seus direitos e- para que não
se alegue íngnorancía, aqui fica
c AVISO. Ix

CASA
Aluga-se uma à Rua
Major Vieira, 628.
Tratar no . local. lx

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,/

Boraxf ou 1upy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
di Guilherme 3. A. SOUZI

Rua Eugenio de Souza

o pOVO precisa fiscalizar suas compras SAIAS, última moda

exigindo � sua Nota Fiscal. {!a6fJ étltta,

Dr'. Arnoldo Peiter Filho
A,DVOGADO
,COMÉRCIOCí\lEL TRÀBALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José· Yvan da Coste
8acharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente- crime
Praça Dr. Oswaldo d'Olivf,tira - Fones 236 e 314

.

CANOINHAS -- Santa Catarina
.

Dr. José BoniFá�io da Silva IADVOGADO

Exigindo as suas NOTAS FISCAJ�
de' Compras os comerciant�s Ficarão /

obrigados' a recolher o impôsto
que V,. S. está pagando.

J

Negocio de ocasião
'URGENTE

Vende-se uma casa com 60 metros quadrados de cons

trução - fogão econômico e poço e 2 (duas) .datas de esquina
sitas a rua Anita Garíbaldí, nas proximidade da casa de comer

cio de Afonso Kolher.
,

Tratar com Z. Garcíndo & Knuppel Ltda. ou nesta Redação,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Haroldo Ferreira Casal Dr. Osvaldo
Segundo, de Oliveira
A data de amanhã assinala a

passagem do aniversário natalí
cio do distinto casal dr. Osval
do Segundo de Oliveira.
Dr. Osvaldo Segundo de Oli

veira e_ sua exma. esposa dna.
Haydée Carvalho de Oliveira
que gosarn de inumeras amiza
des no seio das pessôas de suas

relações, terão ensejo amanhã
de receber muitos curnprímen
tos do vasto circulo de seus ami-

gos, a que com prazer "Correio
do Norte" se solidariza, dese
jando-lhes crescentes e ininter
ruptas felicidades, junto a todos
que lhe são caros.

Transcórre hoje o aniversário
natalício do Dr. Haroldo Fer
reira, Prefeito Municipal. Poli
ticamente militando em .campo

oposto. seriamos injustos se na

data de hoje, deixassemos de
cumprimenta-lo pelo seu aniver
sário. Cidadão honesto e mé
dico humanitario,' Dr. Haroldo
Ferreira, é tambem médico do
Centro de Saúde estando licen
ciado por ter sido eleito Pre
feito Municipal nas últimas elei
ções.
Votos de muitas felicidades

são os desejos do "Correio do
Norte" extensivos a sua dignis
sima família.

Santa Cruz Esporte Clube

De ordem da diretoria convoco os senhores asso

ciados para a Assembléia Geral Extraordinária, a reali
zar-se no' próximo dia 10. de junho de 1960, ás 20 horas
como primeira convocação e ás 20,30 horas em segunda
convocação, na séde provisória do club - sita á rua Vidal
Ramos, (Churrascaria Sabiá), afim de tràtar dos .seguíntes
interêsses.

ORDE� DO DIA

1) - Alteração nos Estatutos do clube.

2) - Assuntos Diversos

Canoinhas, 19 de Maio de 1960.

asso João Seleme Presidente, em Exercicio.

'Reestruturado o Sub-Diretório
(Conclusão dá primeira página)

Araldi, reuniram-se os Udenístas do Distrito para proceder a es

colha de um representante e a reorganização do Sub-Diretorio da
UDN neste Distrito, procedida a escolha' mediante voto secreto,
constatou-se o seguinte resultado: João Polomaní Presidente Lu
dovico Glinski Vice Presidente, Maria Góss Glinski Secretaria,
João Ribeiro de Lsra Tesoureiro. A vista do resultado, o Presi
dente pr{>clamou eleitos. E para 'membros: Perciliano Leandro de

Souza, Carlito Krautchychyn, Pedro Andreiaki, Aleixo Pazda So
brínho, Jofre Marchynski e Tertuliano Leandro de Souza. Por
aclamação de todos os presentes são, mantidos como presidente
de honra do partido, no Distrito, os srs.: Antonio Pazda e Jere
mias Marczynski. Por sugestão de diversos membros presentes
foi organizada uma comissão de propaganda que fícouassírn cons

tituida: Eurides Leandro de Souza, Severo Ferreira Alves, Sera
fim Ferreira Alves, Amazonas Leandro de Souza, João Leandro
Ferreira e Francisco ,Feren,c. Em seguida foi o Diretorio empos
sado falando em nome de seus companheiros o sr. Alfredo de O
liveira Garcindo agradecendo a' todos os presentes. Nada mais
havendo a tratar,' o sr. Presidente, agrâdece a presença de todos
e deu por encerrada a presente sessão da qual eu Maria Góss
Glinski convidada a secretariar a presente ata que assino com

todos os presentes. Eu Maria Góss Glinski, Secretaria

João Polomani, Presidente; Ludovico Glinski, Vice Presi
dente; Maria Góss Glinski, Secretaria; João Ribeiro de Lara, Te
soureiro. Presentes: Alfredo de Oliveira Garcindo, João Polomani,
Severo Teixeira Alves, Perciliano Leandro de Souza, Eurides Le
andro de Souza, Serafim, Ferreira Alves, Pedro Andreíakí, João
Ribeiro de Lara, An.tonio Cordeiro, Antonio Pazda, Amazonas Le
andro de Souza, Tertuliano Leandro de Souza, Ludovico Glinski,
Antonio de Barros, Darcy Villanova, Aleixo Pazda Sobrinho, Car
lito Kratchychyn, Liliosa Coutinho de Souza, Felintho Cordeiro,
João" Sobczak, João Leandro Ferreira, Alinor Tarcheski, João
Glaba Filho Floriano Woichicovski, Francisco Ferenc, José Balão,
Leony Cubas, Pedro de Lima Bueno, Jofre Marczynski e Cons
tante Tananuski.

•

Vereador

Idalino Francisco Tulio
A efeméride do dia 25 regis

tra o -aniversárto natalício do
vereador Idalino Francisco Tulío,
comerciante e cidadão que pelas
suas virtudes. é muito estimado
em nosso Muntcipío. Eleito sob
a legenda da UDN, na Csmara
Municipal de Cancínhas vem

defendendo os nossos lavradôres
€Om suas reivindicações.
"Correio do Nórte" cumprímen
tá-o com votos de muitas feli

cidades, extensivos a sua exma.

família

Vereador

Ewaldo Kreiss
Transcorrerá dia '24 o natalí

cio do vereador �Ewaldo Kreiss,
funcíonario dos Correios e Te

legrafes, Sub-Agência de Mar
cílio Dias. e que na Câmara
Municipal juntamente com o ve

reador Ewaldo Zipperer, -vern

defendendo com brilhantismo,
os interesses da população de
Marcilio Dias.

"Correio do Norte" cumpri
menta-o almejando-lhe votos de

perenais feiicidades, em compa
, nhía da sua exma. família,

Pedro Merhy Seleme
Entre manifestações de júbí

lo de seus familiares e pessôas
de suas relações, viu passar dia
18, o seu aniversàrio natalício,
o sr; Pedro Merhy Seleme, do
'alto comercio tresbarrense.

O sr. Pedro Merhy Seleme
que desfruta em nossa socíeda
de e no meio das ·classes pro

�utoras do Municipio de- sólidas
e merecidas amizades. teve o·

portunidade de sentir no dia do
seu Natalício de quanto é esti
mado. "Correio do Nórte" que
sempre encontrou em Pedro
Merhy Selerne um intransigen
te defensor e auxiliador, cum

primenta-o prazeírosamente, fa
zendo votos de crescentes feli
cidades, extensivas a sua exma.

familia.
'

"

Irradiação ...

Conclusão da primeira página
fredo Garcindo numa feliz ini
ciativa, apresentou um Projeto
Resolução pedindo autorisação
para divulgação das sessões da
Camara Municipal, no horario
das 17,15 às 19 horas.

A idéia têve o apôio da ban
cada do PSD, inclusive do ve

reador Clementíno Pieczarka do
'PTB que contrariando os seus,
demais colegas de bancada, a

presentou suas justas razões por
que apoiava a iniciativa do lí
der udenista naquela Casa.

Os trabalhos da Camara que
até então eram quasi que total
mente desconhecidos principal.
mente pela população do inte

rior, agora sendo divulgados a

travez da emissôra local, se tor':
narão conhecidos e conceituará
melhor os trabalhos legislativos
perante a opinião pública .

PELOS LARES
e ..ffeo O (1)'"e § ��

ANIVERS4RIANTES .DA SE/viANA
ANIVtRSARIAM-SE

Hoje: o menino Luiz Cesar
filho do sr. Altaoir Zaniolo, a
sra. dna. Pearl esp. do sr.
dr. Orestes Procopiak; a me
nina Lzolde filha do sr. Al
fredo Orosskopt.
Amanhã: os srs. dr. Oswal»

.
do S. de Oliueira; Francisco
Alves Pereira e Waldomiro
Medeiros,' o menino Anibal
filho do sr, José Sudoski Fo.;
as sras. dnas. Haydée esp, do
sr. dr. Oswaldo S. de Olivei
ra e Me'rcilda llSP. do sr. Os
waldo Werka.

Dia 23: a menina Maria
Elza filha do sr Arlindo Lou
renço (ionçaloes; a sra. dna,
Daloa esp. do sr. Roberto
Brandes.

Dia 24: o sr. Ewaldo Kreiss,
O menino Ivo Alcy filho do
SI'. Antonio Soares; a menina
Leonilda filha do sr. Feliks
Bialeski; os jovens Roberto
Guiinski e Célio Reinert,

Dia 25: os srs. Antonino
Nicolaezi; Italo Bastos; Mi
chel N. Seleme e ldalino F.
Tulio; a sra. dna. Delourdes
eep, do sr. Milles Luiz Za
niolo; a menina Regina filha
do sr. Ladislau Dambroski; os
meninos" César filho do sr.

Afonso C. Kohler; Viegando ,

filho do sr. Willy Hauf!e; R,e- IInato Luiz filho do sr. Sadi
Seleme e Adolat filho do. Sr.

/

Milton Campos
é o «meu candidato»
Rio, 10 (Transpress) - «Mil

ton Campos é o meu candidato
à vice-presidencia da República,
não tendo portanto, qualquer
fundamento as notícias que fo
ram divulgadas por alguns jor-

_ riais, atribuindo-me a afirmação
de que meu compromisso, era

apenas com o Nordeste - De
clarou peremptoriamente o -Sr.
Janio 9uadros.

- Tão pouco é verdade que
tenha convidado o sr. Fernando
Ferrari para participar de meus
próximos comícios _,. prosse
guiu. Indicado pela UDN para
substituir o sr. Leandro Maciel
na chapa do Partido, o sr, Mil
ton Campos tem e terá o meu

apôio em sua campanha, que se

confunde naturalmente com a

minhe.
'

Deputado Aroldo Carvalho
Comunica aos seus, co-estaduanos, amigos e

correligionários a 'instalação de' escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos ínterêsses de
Santa Cata�ina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e Escritório:
Rua Souza Lima, 185 - Apartamento 801
'Fone 47-9206 - Copacabana - Rio de Janeiro

Rodolfo Frantz,
Dia 26:' as meninas Silvia

filho do sr. Nasir Bley Viei
ra,' Inacia filha do Sr. Waltri
do Gonçalves; Maria [ulia n
lha do sr, Antonio da Silva;
Bernadete filha do sr, Alfredo
Grosskopt e Elisabete Maria
filha do sr. Alcides Gomes; a
srta. Sueli laroslava Poloma
ni; o menino Mario filho do
sr. Carlos Mülbauer; os srs.
Dorival do Nascimento,' Epa
minondas Simões e· Heine
Hauffe.
Dia 27: a sra. dna. Maria

,Edeltrudes esp. do sr. Mif(uel
Procopiak; o menino Mario
Roberto filho do sr. Angelino
Ferreira; sr. Clemente Becker.
Nossos parabens.

Nàscimenfos
O lar do sr. Waldemiro

Nouak, acha-se enriquecido
desde o dia 5 deste mês, com
o nascimento de seu filho que
recebeu o nome de=Walmir
tlcio.

Relindes Judite, é O nome
da garotinha que a 6 do mes
corrente, veio enriquecer o lar:
do casal dna. Mercilda • sr.
Oswaldo Werka. �

..-'

Acha-se em festa o lar do
sr. Leopoldo e dna. Maria,
Teixeira Kraus com o nasci
mento de sua filha Terezinha
Irani, ocorrido dia 12 deste.
Nossos cumprimentos aos

novos canoinhenses.

Falecimenlo
Após p-rolongada rnfermi»

dade, faleceu ontem. a sra.
V'Va. Germina Ferreira da
Costa (dna. Mimosa), que por

.

muitos anGS exel ceu cargo de
,

responsabilidade nos Correios
'

e Telegrafas desta cidade.
A' tamilia enlatada, nossos

sentidos peeames.

Despedida
Oito Ritter e ramilia, na

impossibilidade de se despe
direm pessoalmente de todos
OS seus amigos, o fazem por
intermédio deste semanario,
oferecendo sua nova residen
oa em Clevelandia, Paraná;

.;;- ..
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Conversa
Hoje, minha amiga, não pos

so dizer 8 você qualquer coisa,
não posso ter a preocupação a-

.

penas de encher o espaço com

uma conversa fiada, palavras
sem nexo, frases sôltas falando
do mar, do céu, das estrêlas,
Estamos a. poucos mezes das
eleições e, portanto, o assunto
tem de ser êsse, assunto serís
simo .de mulher para mulher, de
brasileira para brasileira.

. Você já viu como eu, como

tôda a gente, êsses pedaços de
pano voando .pela cidade, en

chendo ruas, praças, muros, ár
vores, .postes de luz. Trazem
êles centenas de nomes os mais
estranhos, os mais desconhecidos
ou os mais conhecidos por atos
e atitudes que só. podem me

recer a reprovação de quem
tem dignidade e bom' senso. Não
obstante, os próprios se dizem
os salvadores da pátria, men

tem, enganam, iludem, contan
to que atraiam ovoto que lhes
levará 80 poder para outros
tantos anos de mandato e de
desatinos que recaem sôbre nós
todos � levam a pátria á des
graça em que nos encontramos.

O que lhe peço, pois, minha
cara amiga, neste mez pouco
distante das eleições. é que cum

pra rigorosamente, inteligente
mente, com gravidade, o seu

direito o mais sagrado para um

cidadão, o da escolha daqueles
que terão sobre os ombros a

responsabilidade de governar a

nação.
Não vote de qualquer manei

ra, para atender 80 amigo, ao

chefe, ao parente, recebendo
qualquer cédula que lhe ponham-:
nas mãos; sem mesmo olhar o

nome que nela se inscreve,
quanto mais meditando sôbre o

seu mérito. Você pensará que

Séri'
assim não faz nada de mais, que
um voto só nao influi. Está er

rada, porém; um voto muitas
vêzes decide de uma votação,
elege um candidato. Não vote"
tampouco, em branco por co

modismo, porque não queira se

deter no exame dos homens e

fatos ou porque já não'. creia
em ninguém ..Seu voto em bran
co vai beneficiar aquêle que ti
ver maioria e muitas vêses ês
se algém)he repudiaria escolher,
E se a sua � descrença a impe
lisse a êsse ato impensado, tarn- .

bém estaria cometendo um cri

me, pois se a sua desilusão vem

dos homens indignos que nos

têm governado por que mal es
colhidos pelo eleitorado, razão
mais forte existe para que você
escolha melhor desta vez, pro
curando remendar e corrigir o

passadô.
O que lhe peço amiga leitora,

nestas palavras que escrevo mui
to mais com o coração do que
com o pensamento. sem sequer
lhe indicar um nome ou nomes,'
é que saiba votar, que exerça

_

sua nobre função de eleitora
com perfeita isenção de ânimo,
sem "parti prís", sem qualquer
interêsse: escuso ou subalterno,
sem olhar para si nem para os

seus, antes fazendo garbo dos

seus direitos de mulher ernan

cipada e iivre. Peço-lhe por fim
que, em última análise, não vo

te em sicrano nern . em beltra
no, não vote em ninguém. Vote·
apenas, única e deliberadamen
te, no Brasil.

MARILIA DALVA

Livros e Romances
CASA ERLITA

Sociedade de Tiro ao Alvo Vanoiúbas
CONVITE - BAILE

A Diretoria convida seus associados e exmas. famílias pa
ra tomarem parte no grandioso baile que fará realizar dia 21 do
corrente no salão Bechel, abrilhantado por ótimo conjunto mu-

sical de São Bento do Sul. \

Reserva de mesas com o sr. Henrique Bartnik, na casa

Bartnik.
-

Antecipadamente agradece pelo com.parecimento
, A DIRETORIA

SEU· TALÃO VALE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija ao seu fornecedor a Nota

Fiscal ou' talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 30,00, colecionando-as,

.

. a partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe' do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
da U�60, concorrendo assim, aos c_r$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos pelá Estado.

Milimetrad,o
Vegetal
Novos �ôe· Santa' Catarina

Papel
Papel

Mapas
NA

para desenho

IMPRESSORA

I.

.,'

21-5-1960

Completou 7 anos

de existência o·

Botafogo Esp. Club
Convidando todos os seus as-,

sociados, jogadores, imprensa lo
cal -e demais admiradores, a Di

reção do simpático Club, ofere
ceu uma suculenta churrascada
no bosque da Associação Rural
de Canoinhas, ',no dia 11 do
corrente.

Um Club que nasceu do en

tusiásmo e da fibra de um des

portista corno Acácio Pereira,
possue um cabedal de tradições
gloriosas em pról do esporte
no

. Municipio de Canoinhas.

Completou' día . II,
.. 7 anos de

fundação. Neste espaço de tem

po, excursionou à varias Muni

cipios catarinenses e paranaen
ses. Venceu muitos jogos. Le
vou para fóra a galherdía da
nossa mocidade. Venceu e per
deu jogos, mas em todas às
ocasiões demonstrou educação
esportiva, aceitando a derrota
com altivez a vitoria com digni
dad{' Sobreviveu à todas as cri
ses que normalmente qualquer
Club de foot-ball atravessa. Mas
foi devido a sua fibra e graças a

força de vontade dos elementos
de suas Diretorias que tornou
se a conhecida "estrela solítarta"
dó Municipio de Canoínhas.
Atualmennte é o seu atual

presidente, Walmor Furtado. Na
sua adminístração está fazendo
o possível para manter em evi
dencia o prestigio do Botafogo
E-C. Um grande presidente para
um grande Clube "Correio do
Norte" cumprimenta-o e a todos
os campanheiros de Diretoria. A
Acácio Pereira que viu o Club
que ele fundou completar mais
um ano de atividades esporti
vas, o nosso

-

abraço com votos
de felicitações. _

Declaração
Francisco Calixtro Pacheco,

dos Santos Lima, declara ter
extraviado seu Certificado de

Propriedade n. 24.043 Série B,
referente a uma caminhonete
Chevrolet, motor n. 309.661.

Bolos Artisticos
Acham-se abertas as inscrições

para o curso de bolos artisticos.
-

Aulas Diurnas e Noturnas
Melhores informações nesta

redação ou á Rua Paula Pe
reira, 123. lx

Assodacão (om. e Industrial de Canoinhas
,

.

Assembléia (Geral Extraordinária
Edital de Convocação

São convidados todos os senhores associados desta Asso
craçao, para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no

próximo dia 30, as 20 horas, na sede social, sita a rua Vidal Ra
mos, 736, a fim de deliberarem sôbre o seguinte:

a) Alteração parcial dos Estatutos;
b) Outros assuntos de interêsse.

Nota:- Não havendo "quorum" para aIa. convocação, a Assem

bléia funcionará trinta minutos após, com qualquer número, de

acôrdo com o parágrafo único do artigo 33 dos Estatutos.

Canoínhas, 18 de maio de 1960.

Francisco Wilmar Friedrich - Presidente em exercício 2:íc

o GRANDE DITADOR
c/ Charles Chaplin, Jack Oakie, Regínaldo Gardiner

Grace Heyle, Paulette Goddard
Não percam a comédia do século! Não perca à sua vez

de rir! A comédia que resistiu ao tempo!

..

Cine. Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas. Impróprio até 14 anos

DOMINGO • ás 14 hora. - Censura Livre

O GRANDE DITADOR com Carlitos

DOMINGO _
á. 17 horas

_ éensura, livre
ás 20 horas Irnp, ate 14 anos

Quando o sol- se esconde
em Cinemascope

c] Maria Fiore, Abbe Lane, Carlo Giuffré, Mario
Carotenuto, Alberto Rab�gliati

Um grandioso filme do cinema Italiano - cheio de
canções, músicas, alegria ...

2a. Feira • ás 20 hora. � Proib. até 14 anos » REPRISE
r>

38.· e 4a. Feira - á. 20 hora. - Imp. até 14 anos

Em comemoração ao aniversário do Cine,
Um grande filme, ·para· um grande' público!

HOMENS DAS TERRAS BRAVAS
-

em Cinemascope
c] Alan Ladd, Ernest Borgníne, Katy Jurado Claíre Kelly
perigosos como parceiros .. Fatais como inimi.gos! Um filme

de ação de verdade, filmado sob o sol do Arizona!
-'------

5a. e 6a. Feira - ás 20 horas - Imp, até 14 anos

_ A GRANDE ESTRADA AZUL
e] Yv�s Montano, Alida Valli, Francisco Rabal

Um grande drama do cinema Italiano ....

Especiql poro corró com

BAr E,R'.I A

o mais completo estoque de baterias.
Assistência técnica perfeita I

Sua bateria velha tem valor: Cr $ '5.611

MERHY SElEME & fiLHOS
TRÊS BARRAS S. ·C.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

COíHRA CASfa,
QUEDA O_OS ca·

BELOS E DEMAIS
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,CASA ERllTA

PEIGNOIR
DE 'VELUDO

PARA SENHORAS

Ultima novidade

MAQUINAS INDUSTRIAIS
•

para beneficiar madeira

DAS AFAMADAS MARCAS:

F,AMAC e MAREK
Informações: Z. <iardndo & Knüppel Ltda.

CANOINHAS S. C.

A partir de Cr$ 670,00

na CASA ESMALTE
V. S. encontrará a sua

VIGORELLI,
/1STANDARD"

A Màquina de Costura do Brasil.
Um modêlo tradicional, prático,'
que agrada a todos.
Fino móvel com 5 gavetas.

a uruca garantida ,por 50 anos

mas dura uma eternidade

................................................................................" .

......................................................................................................

.. . '. ..
H "
.. ..
.. ..

a! o financiamento de construção da casa própria feita pela ::
ii i5
55 Caixa Econômica Federal de Santa' Catarina 55
" "
" "
" "

55 depende exclusivamente do montante de seus, depósitos. ::
55 Concorra para o bem estar social de sua localidade levando i5,
- -

:: suas reservas em depósitos na 5:
- -

iã CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 55
- -

, ii SANTA CATARINA. 55
.. ..

55 Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de 55
.. ..

ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. 55
- -
- -
.. ..
.. ..

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::

TELE'FONE VENDE-SE UM
Tratar nl Redação

ITribunal do- Juri

Edital de Notificacão
, )

de Jurados
o doutor Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz de Direito da co
marca de Canoínhas, Estado dê
Santa Catarina, na forma da lei,'
etc .. ,

-,

I Faz saber aos que o presente
vírem, ou dele conhecimento ti
verem que, havendo procedido
ao sorteio dos vinte e um ju
rados que irão servir na 28. ses
são ordinária do Tribunal do
Juri desta comarca, 8 ter inicio
no dia 23 de maio proximo en

trante, ás 11 horas; foram sor

teados os seguintes:
r Antonio Maron Becil, 2' A

fonso Lütke, 3' Alcidio Zaniolo,
4' Fernando Rodrigues Laurea
no (dr.) 5' Fernando Rocha, 6'
Francisco Burgardt, 7' Herbert'
Rítzmann, S' Hugo Bruno Colo
del, 9' José Stockler Pinto, 10'
Jurandir Araujo Figueredo, 11'
José Adão Schmitt, 12' Mario'
de Paula Soares (dr.), 13' Nata�'
niel Trevisani, 14' Nelson Baí

erstorff, 15' Nelson Marzzal, 16'
Orlando Treml, 17' Paulo Fis
cher, IS' Wilmar Friedrich, 19'
Wilson Murara, 20' Waldemiro
Meíster, 21' Zaiden Seleme (dr).
A todos os quais a cada um,

de per si, convida para éompa
recimento no dia, hora e local
supra designados, incorrendo o

Jurado faltoso na multa previs
ta em lei. Outrossim faz saber
que na referida sessão serão
submetidos a julgamento os pro
cessos que ficarem preparados
em tempo. Para conhecimento
de todos, mandou passar o pre
sente que será afixado no local
do costume e publicado na im

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

23 de abril de 1960, Eu, Zeno
Benedito Ribeiro da Siiva, E�
crivão o datilografei e subscrevi,
Paulo Peregrino Ferreira, Juiz
de Direito.

Confere €om o original. Dou fé

Zeno Benedito Ribeiro da Silva
Escrivão

Os candidatos à obtenção
do título de eleitor deverão
instruir o requerimento ao

Juiz Eleitoral com um dos

seguintes documentos: cart�i
ra profissional,' carteira de
identidade, certidão de reser

vista, certidão de nascimento
ou certidão de casamento.

I

x x x

Leve um dêsses documen
tos quando for tirar seu tí
tulo.

DOCUMENTOS PARA
OBTENÇAO DO TI
TULO ELEITORAL

, ,

Parker 51
Perdeu-se uma canetà'Par

ker 51 de côr azul, nas pro
ximidades da Escola Técni
ca de Comercio.

Gratifica-se quem entre-
,ga-Ia nesta redação. Ix

VENDE-SE'
Um' Caminhão FORD 46,
completamente reformado.

Tratar na oficina CADOR.

Material
CASA

elétrico
ERLITA

21.5-1960

,

·Lavoura e Pecuária
Responsabilidade� Associacão Rural de SaRDinhas,

Minha Criação de Suinos
(conclusão do número anterior)

êste sistema, reduzi a um mínimo o índice verminose no

plantel, ,e tinha a certeza de que a: 'ração balanceada que
fornecia, era realmente aproveitada pelos leitões, e não por
seus hóspedes indesejáveis, os vermes. Paralelamente pro
tegí os animais, contra a terrivel peste suína, vacinando-os
logo que os recebí isto é com dois meses, e em seguida pe
riodicamente de seis em seis meses, recebiam uma dose des
ta vacina, que é a cristal violeta. Atento a possíveis surtos
de aftosa nas visinhanças, mantinha sempre em estoque,
algumas doses deste vacina. Não me preocupei muito com
a brucelose, pois tendo sido adquiridos em. 'bôa fonte, onde
os reprodutores são frequentemente testados, seria muito
difícil serem portadores os leitões.

'

Com 11 mêses, os então leitões chegaram a um de
senvolvimento satisfatório para o início das coberturas. Co
mo o período de gestação é de, cêrca de 3 meses, 3 sema-

r
nas e 3 dias, as reprodutoras cobertas, foram levadas para
piquetes individuais, quinze dias antes do nascimento dos
leitões, de modo a encontrarem, um ambiente calmo bem
limpo e fresco, ,

,

'
,

Decorrido o tempo previsto, nasceram os leitões, sendo
raros os casos de parto anormal difícil. O primeiro cuidado.
tomado, foi o de cortar o cordão umbilical dos leitões, a

proximadamente dois centímetros abaixo do ventre, e o co
to desinfectado com tintura iôdo, prevenindo assim, as fre
quentes doenças que podem ocorrer nesta fase. Em seguida
cada leitão recebeu nas primeira 24 horas de vida uma do
se de vacina contra a pneumoenterite, doença que graça em
toda parte, dizimando grande número de leitões alimen
tam-se unicamente de leite, mamando. com 'avidez e não
,raro ferindo a porca, motivo pelo qual um exame na .boca
dos leitões é feito, com o fito de cortar-lhes os ponteagudos
dentes, quando existirem, .poís êstes incomodam e irritam a

criadeira, a ponto de negar a amamentação, Após o pri-
' \

melro mês os leitões começam a roer um pouco de ração,
o que é muito desejável para um melhor desenvolvimento.
A fim de que não viessem pertubar a alimentação da porca,
foi-lhes fornecida um pouco de fação I num pequeno cocho
aparte, com ótimo resultado, Com doi� mêses a média dos
leitões foi de 15 kg. portanto bem bôa, e nêste ponto foram
desmamados. As porcas após a desmama ficaram um a dois
dias sem receberem concentrado, apenas verduras, uma se
mana depois com a ocorrência natural do .cío, foram nova
mente cobertas. Assim era possível obter-se duas barrigadas
por ano, de cada reprodutora, e sempre que possível con
duzia os nascimentos para a primavera e outono, fugindo
do excesso de calor e do rigor do frio, ambos prejudiciais
aos leitões. Cada ano êste ciclo foi repetindo-se, e depois
da 38. ou 48.' barrigada, certa seleção nas reprodutoras 'era
feita, eliminando-se os que davam luz a menos de, 7 leitões
ou que criavam menos que esta quantia.

De um modo geral as criadeiras com 6 anos de idade
eram eliminadas, por entrarem nesta idade em decadência.
Os reprodutores do mesmo modo. Os leitôes destinados à
engorda, com dois meses eram castrados, e criados num

grande piquete até atingirem 5 meses de .ídade, quando en-
tão eram levados ao chiqueiro, para a engorda.

'

) ,

Assim conduzindo a criação, sempre observado muita
limpeza, vacinações frequentes, ração bem balanceada, boa
aguada e certa seleção, conseguí sempre obter ótimos re
sultados em suínocultura: ,

ERVA�MATE
Exportada pelo Estado de Santa Catarina, durante

o mês de abril de P)60
E�TERIOR

,

Argentina
Chile
Uruguai'
Alemanha

BRASIL:
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
Brasília
Rio de Janeiro
São Paulo
'Pernambuco
Minas Gerais

TOTAL GERAL

309.000 quilos
322.050 »

IS0,000 »

20.000 lt S31.050 quilos

116933 quilos
219.594 lt

316.128 »

4.505 »

438 »

60 »

3.265 »

150 » 661.073 quilos-----'-

1.492.123 quilos

·

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS,

Lâmpadas elétricas por prêços de tabela, Lanternas,
Pilhas e fóquinhos para lanternas, Peças para 'cane
tas, Graxa para calçados "NUGUETT" e "SACY",

Miudezas em Geral.

(Nóvamente "MAÇÃS" sempre frescas)
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· v�i íntensihcer

SUINOCULTURA anlo Minas Gerais,
cendo animadoramente,Já tivemos oportunidpde de

noticiar atravez destas colunas"
o. Convênio firmado entre a

Associação Rural de Canoinhas
e a Secretaria da Agricultura,
para o fomênto a suinocultura
em nosso Municipio. Do primei
ro Convênio assinado entre a

queles dois Orgãos, foram dis
tribuidos entre os criadores, 25
ternos ou sejam 75 cabeças de
suinos da raça "Duroc-Jersey"
puro sangue com pedigrée.
De posse de um Relatório

feito no Municipio de Canoinhas
na criação de suinos, verificou
a Associação Rural que não e.

xiste métodos nem orientação
técnica a' respeito. �Os suinos,
na maioria "raça comum", exis
tindo até consanguinidade Atro
fiando consequentemente a sui
nocultura do. Municipio, preo
cupando-se o criador exclusiva
mente em "criar porcos" sem dar
a mínima importancia a qual-'
Quer outro fator que possa pro
porcionar melhores lucros com'

menores despezas, foi daí que
nasceu a iniciativa da Associa
ção em formar o Convênio com
o Governo do Estado atravez da
Secretaria do Estado em intro
duzir em sistema de ternos, a

raça "Duroc Jersey" a de me

lhor rusticidade e que melhor
se adapta ao nosso clima'

A dísteíbuíção da 'primeira

remessa já foi feita. Procurou a

Associação Rural distribUir os

suinos entre os criadores com

capacidade de construirem po
cilgas conforme planta que tam
bem distribuiu e aprovada pela
Secretaria, a .fim de que num

curto espaço de tempo, esteja a

suinocultura devidamente des
envolvida e apta para ser apre
sentada como exemplo aos de
mais criadores que quizerem
tentarcriar suinos.

Devemos destacar como plei
to de gratidão e reconhecimen
to, a iniciativa do .sr. Alfredo
Garcindo, Presidente da Asso
ciação Rural de Canoínhas, que
teve o apoio inconteste do sr.

Heriberto Hülse, Dignissimo Go
vernador do Estado - dr. Celso
Ivan da Costa, Secretario da
Agricultura - dos deputados
Aroldo Carvalho e Benedito
Teresio de Carvalho Junior e

do dr. Laura Fortes Bustamante.
Esta plêiade de administradores,
trouxeram para o Municipio de
Canoinhas e distribuiram entre
os nossos criadores, "mais de
TRESENTOS E CINCOENTA
MIL CRUZEIROS em suínos,
procurando com isso melhorar
a raça e desenvolver a suino-
cultura.

'

I

Publicamos dois clichês onde
se pode notar a beleza e o pa
drão da raça.

/
/

.Lotes de suinos da raça "Duroc-Jersey" que a Associação
Rural de Canoinhas em Convênio assinado com a

Secretaria da Agricultura, recebeu e distribuiu
entre criadores do Município.

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada) ano,
V. S. será Um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando
simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL

das compras efetuadas.

/

'o Sr. Iânio Quadros intensificará
a 'sua campanha em Minas Gerais
voltando uma a duas vezes por
mês áquele Estado,' para realizar,
durante dois, três on quatro dias,
comicios nas cidades do Interior.
Esta decisão do candidato das o

posições foi tomada durante a sua

ultima visita a Belo Horizonte e

como resultado das- conversações
que manteve com os proceres u

denistas locais e dos demais par
tidos, que apoiam a sua candida
tura. 0/ fator determinante dessa
decisão deve-se ao grande exito
obtido, pelo ex-governador de São
Paulo na ultima jornada Eleitoral
que Se estendeu da capital mineira

t;
aos municipios de, Pedro Lopoldo, J

Sete Lagoas, Betim, Pará de Mi
nas, Itabirito e Conselheiro La
fayette, esses dois ultimos locali
zados em area industrial do de
nominado quadrílatero ferrifero de
Minas Gerais. Com efeito, sur

preendeu ao próprio candidato. a
receptividade que tiveram as suas

mensagens, endereçadas particu
larmente ás mulheres, aos estu
dantes e aos trabalhadores do vi
zinho Estado. As previsões pessi
mistas- que se faziam no inicio da
campanha, no sentido de que em

l.'1inas Gerais o sr, Janio Quadros
sedá derrotado fragorosamente cai
ram por terra. Isto porque se e

videnciou que o candidato popular
poderá, com a sua presença no

maior número possível de muni
cipios mineiros; solapar as bases
da grande maquina eleitoral do
minada, ainda, em parte, pelos
proceres do PSD, do PR, e do
PTB locais,

PRESENÇA DE JÂNIO AGITA
A simples presença do candi

dato' nas cidades do Iuterior agita
surpreendentemente a vida coti-

'

diana dos seus pacatos e descon-

campanha
onde

sua

a em

vem) cres

receptividade
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I COMERCIO· E INDUSTRIA I

I FISCHER & (I � i
Comércio em Geral MALHARIA PANIFICADORA

1l1' Varejo e Atacado Engenho de Arroz Lã. Rayón e Algodão e MERCEARIA II
.' �
• B
� Panificadord e Mercearia Primor ,II
� m
fi! Telefone 288 e
. - , �
II A PANIFICADORA PRIMOR sente-se jubilosa em podar' 11

I ' informar, que, para melhor atender -sua clientela, I
mi

'

tomou as seguintes medidas:
'

II

_I 1.) Contratou os serviços de mais um técnico em Blumenau; I2.) Adquiríu e fará instalar dentro de breves dias, um conjunto m

II gerador Diesel-Elétrico, para evitar interrupções no for- II \ necirnento de pães e doces. III Esperando que desta forma possamos melhor atender aos clientes II que Sempre nos distinguiram com sua preferência. III

I Panificadora Primor. I1••g•••�••••B••••••••B"••••••••••••••

fiados cidadãos. Os comicios ini
ciavam-se sempre concorridos, os

mineiros mantiam entretanto uma

'posição de q�ase desconfiança. Á
medida, entretanto, que o sr. Ia
nio Quadros expunha as suas i
deias e, ato contínuo, iniciava o

seu processo demolidor de analise
dos problemas nacionais, como, por
exemplo, o abandono em que se

encontram o homem brasileiro, a

lavoura e a pecuaria ou o grande
problema da inflação, surgiam os

aplausos que se intensificavam,
sobremodo, ao termino da oração.
Havia, também, 'em quase todos
os' locais ÇlS janistas fervorosos; I

São elementos cujo estado de es

pirite pode ser considerado de
revolta contra os governos da U
nião e do Estado de Minas e que
têm ansia de libertação política e

de renovação. Os que se querem
libertar da maquina política que
há dezenas de anos domina o Es
tado, são em

)
sua maioria, estu

dantes e operários.
EXPRESSO DAVITOR!A

( Como parte ainda do plano de
intensificação da campanha, os di
rigentes da campanha do sr, Janio
Quadros pretendem organizar, pa-

, • A �
I tra o proximo mes po.ssl'l�e men e,

uma nova excursão do "Expresso
da Vitoria". ao longo da linha
servida pela Rede Mineira de
Estradas de Ferro.

A prática demonstrou que os

comicios realizados de dentro de
um comboio são tão eficazes como

os efetuados em praça pública,
Permitem, ainda, ao candidato, vi
sitar, em dois ou três dias, no

máximo, elevado número de loca
lidades. Os dirigentes da campa
nha têm certeza de que o "Ex
presso da Vitoria" em Minas ob
terá o exito que tiveram as suas

escursões anteriores pelas regiões
da Sorocabana e da Mogian� em

São Paulo e pelo interior do Rio
Grande do Sul.

46
Vende-se um caminhão

com reduzida em perpeto
estado de conservação.
Preço de ocasião.
Tratar com o Snr. Cirilo

Medeiras em Floresta. 2x

Lãs Tricotpara
Casa Erlito

Senhora Dona de Casa 1
Não esqueça que "Seu

Talão Vale Um Milhão",
exija sua' nota de compras.
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