
Hoje, às 14 horas os

convencionais escolherão
o candidato

-

a Prefeito
que concorrerá ás eleições
municipais pela União
Democrática Nacional

)

Teremos hoje a tarde conhecido o nome do can

didato a Prefeito da UDN que concorrerá ao pleito de 3
outubro proximo. Movimentam-se os Convencionais da
cidade e do interior., Grande expectativa em' torno do
nome do candidato udenísta,

Na Convenção de hoje será conhecida a linha do
Partido. Não resta duvida que a reunião de hoje da UDN,
é .de grande importancia para os destinos politicas d-e
Canoinhas.

Amanhã às 15 horas, no Cine Teatro Vera Cruz,
se dará o encerramento, da Convencão com a prese-nça
de representantes de outros Municipios e dos deputados
Aroldo (:Càrvalho' e Benedito Terezio de Carvalho Junior.

Prévia Eleitoral
JANIO .Vence ent

Todas as Frentes
Resultados colhidos pela previa eleitoral da Radio

Record, dão o candidato a presidencia da Republica, sr.

JANIO QUADROS como o favorito do povo brasileiro

para as proximas eleições de 3 de outubro.
-

No Estado da Guanabara, ouvidos 2D.396 eleitores,
apuraram .o .seguínte

\

resultado:
JANIO 9.88'3
LOTT - 4.623
ADEMAR - 2.861.

Em Belo Horizonte, ouvidos J 7.668, obteve o se

guinte resultado:

JANIO
LOTT
ADEMAR

6.310
6.038
4.560

Em Caxias do Sul, onde se esperava que a influ
encia de Jango Goulart favorecesse o candidato do PSD
x PTB, ouvidos 2.863 eleitores, temos o seguinte resultado:

JANIO 1.117
LOTT 820 _
ADEMAR 799

Em Lages, Santa Catarina, onde tambem se espe
rava. grande diferença em favor do candidato situacionis

ta, por ser aquele Municipio reduto dó pessedísmo em

Santa Catarina; JANIO QUADROS perde por diferença
mínima, com 2.557 eleitores, o candidato da UDN recebeu
a segui.nte votação:

JANIO
,LOTT
ADErI/lAR

1.053
1.128
376

,Estão os Aliancístas desesperados com a penetra
Ç?O de JANIO QUADROS, mesmo nos Estados que em

outras eleições presidenciais levavam ampla vantagem.
JANIO QUADROS, candidato popular do povo brasileiro,
vencerá com larga margem de votos. A' prova disso está
na receptividade que está encontrando no meio de todos
os partidos politicas.

D H 0, MA RIO, M USST
, Festeja hoje o seu aniversario natalício o benquisto mé-

dico Dr. Mario Mussi, presidente da Sociedade Beneficente Ope
raria que dado o seu dinamismo e força de vontade, hoje já em

funcionamento apezar de ainda não ter sido inaugurada' oficial
mente.

Descendente ,de tradicional família canoinhense, Dr. Mario
Mussi é hoje bastante conhecido em todo o Municipio e dado o

seu temperamento afavel, desfruta de muita amizade no seio da,
familia canoinhense.

"Correio do Norte" cumprimenta-o prazeirosamente, al
mejando-lhe inumeras felicidades junto a todos que lhe são caros.

e

Opinião
alcançou,
turnbante
e Carlos

unânime: .Jamais uma convenção
Capital, tamanho· êxito

a que indicou Irineu
pleito de outubro

na re-

sucesso

Gomes
Contando com a presença dos

mais ilustres próceres udenistas
do Estado, com as figuras pres
tigiosas do autêntico PTB cata

rinense, com os deputados Wil
mar Dias e Elias Adaime, dis
sidentes do PSD, nunca uma

Convenção partidária em FIo
I ianópolis, alcançou tão retum
bante êxito.

Os dois candidatos populares

como
�

para o

panheiros da UDN para a jor
nada .cívíca de três de outubro.
,E as ondas do' rádio levaram
para o interior, para as cidades
e para os campos, para as al
deias e para os recantos mais
remotos do Estado, a clarinada
vibrante que convocava os, u
denistas e trabalhistas para a

campanha. "Até3 de outubro
com a vitória", finalizou. Irineu
Bornhausen o seu discurso.

Irineu e Carlos Gomes, saíram
consagrados pelo povo. A s-ssão
durou mais de quatro' horas.
Nenhum convencional ou popu
lar arredou pé, permanecendo
até os últimos momentos para
ouvir a palavra de uma dezena
de oradores. Já passavam 20
minutos da meia noite quando
Irineu usou da palavra e ela
traduziu a sua disposição para
a luta. Convocou os velhos com-
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o VelhoColono ,já de volta!
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CAIXA POSTAL, 2

Não poderia "ser mais feliz o

resultado a que chegou a Con
'venção Regional Extraordinária
da UDN, o mais empolgante de
todos os espetáculos cívicos de

que se 'têm notícia em Santa
Catarina. Na sessão de encer

ramento, realizada no Cine Ritz,
uma avalanche humana rompeu
os cordões de isolamento,' to
mando os lugares reservados
aos convencionis, e ovacionando
freneticamente os nomes de Iri
neu e Carlos Gomes, num en

tusiasmo há muito tempo sopi
tado. A entrada no cine, multi
dão tão entusiasta quanto a que
se acotovelava nas dependências
internas, traduzia o entusiasmo

pela dobradinha Irineu Carlos
Gomes, na mesma composição
que traçou novos rumos para o

Estado em 1950.

Justiça, Eleitoral
Juizo Eleitoral da Oitava

(8a.) Zona. Canoinhas

EDITAL
O doutor PAULO PEREGRI

NO FERREIRA, Juiz eleitoral
da Ba. Zona, Canoinhas, Cir

cunscrição de Santa Catarina,
na' forma da lei, etc...

FAZ SABER a quem interes
sar possa que no dia dezenove

(19) do corrente será encerrado
o prazo para a indicação pelos
Partidos e Alianças de Partidos
de nomes para mesários desta

oitava zona (Lei 2 550, art. 23,
§ 1°), Este Juizo receberá até
às dezoito (18) horas do préci
tado .día as listas referidas. Da
do e passado' nésta cidade de

Canoinhas, no Cartório eleitoral,
aos cinco dias do mês de agô-to
de mil novecentos e sessenta.

Eu. Zeno Benedito Ribeiro da

Silva, Escrivão --Eleitoral o dati

lografei e subscrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz Eleitoral

Confére com o original e dou
fé. Data supra.

O 'Escrivão Zeno Benedito
. Ribeiro da Silva

ummo 6�R�I��O � JOÃO �mM[
'FONE, '128

Ger��t�: - n�A�S �mM[
CIRCULA AOS SABADOS

o resultado da Convenção
Por consagradora e significativa unanimidade, os conven

cionais udenistas homologaram a candidatura Irineu Bornhausen

para o Govêrno de Santa Catarin�. Por 183 votos contra quatro
em branco e um dado_ao Senhor AroIdo Carneiro de Carvalho,
os convencionais resolveram apoiar o nome do senhor Carlos
Gomes de Oliveira, indicado pelà dissidência da maioria do PTB
de Santa Catarina. O autentico trabalhismo catarinense, mereceu
o apoio incondicional dos udenistas, formando-se, assim, a índes
trutivel aliança UDN-PTB, com dois nomes de passado político
respeitável e de largas vinculações com a politica de SantaDeta-'
rina. Será, a luta da tradição cívica contra o aventureirismo car

reirista, a luta entre o catarinense Carlos Gomes contra o seu -

oponente de' outras terras. \Os convencionais da UDN, com o mais
franco entusiasmo e o mais decidido patriotismo, enxergaram na

decisão partidaria a tradução da vontade do povo catarinense.
Sem a mínima discrepância, a UDN' em peso apoiou Irineu je
Carlos Gomes para a vitoria nas urnas de 3 de outubro.

- Saulo Ramos: Somos do PTB, mas daquele
PTB tradicional e puro, infenso a

politicalha e a pohtiquice
Usando da palavra na Convenção da UDN, o Senador

Saulo Ramos, um dos líderes rebeldes do PTB, explicou a posi
ção que adotaram, ele e os ilustres próceres politicos que fugi
ram à política suicida dos atuais dirigentes petebistas, entregues
aos braços sequiosos do PSD, ávido pelos votos trabalhistas.
Disse o Senador Saulo Ramos que os autenticos trabalhistas não

poderiam jamais concordar com a violação acíntosa dos estatutos

partidários e dos conéhavos de 'cúpula em que pessoas sem tra

dição par tidáría, alheias ao nosso meio, sem domicilio eleitoral
em nosso Estado, ditaram orientação clandestina e incompatível
com os anseios legitimas do trabalhismo. O Senador Saulo Ra
mos, em seguida convocou os trabalhistas de Santa Catarina para
cerraram fileiras em "torno dos nomes conhecidos de Irineu e

Carros Gomes, porque, com êstes o eleitorado catarinense não
está expondo o seu Estado à aventura.

Carlos Gomes:
Volto com Irineu e volto para a Vitória

Aplaudido de pé pela assistência, o. Senador Carlos Gomes
de Oliveira, já candidato 'a vice-governador agradeceu a honrosa
preferencia dada ao seu nome pelos convencionais. Disse que
nada poderia impedir que se formasse outra vez, no Estado, a

aliança vitoriosa em 1950. "Volto com Irineu e volto para a vi
tória. Juntos marcharemos para as urnas de tres de outubro, com
a força máxima da UDN e a- maioria independente e pura "60
PTB de Santa Catarina";

FACIL
Os chamados líderes dos produtores agrícolas não tiveram

coragem de denunciar claramente a gorda negociata que se es

condia no fundo do plano sôbre a fabricação de tratores no Bra-

(Continúa na 4a. página)
.
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Para Presidente
�

Para ·Vice Presidente; MILTON
-

CAMPOS
1I••••••••••••= II••••�•• Il••••�•••••••••••••••••••••••••••••••:::::::::::::::;»
•••••••�••••••••••••••••••••••••• 11 ••111 II••• II�••= :1� -

ii - Dr. Aristides Diener II
" "

- SE CIRURGIÃO -DENTISTA 55
" "
- "
- "

ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
" "

II Dentaduras Anatomicas·
( �H

II Rua Vidal Ramos II
ii CANOINHAS o Santa Catarina 5i
- - q
H "

=::::11:::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::=

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO
COMÉRC�OCíVEL. TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan êla Costa
Bachãrel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANOINHAS --- Santa Catarina

-

_ �. � f

Dr. i José BoniFá�io:·da - Silva
ADVOGADO

Questões Civeis, Co�erciais e ·Criminàfs • Inventários e Pàrtillhas
Atende diariamente áas- 9 às 12 e das 14 à. 17 hora.

L.:scrit6rio: .Rua Dr;, Nereu .RoIDOS (Proximo ao Forum) I' ITAIOPOLlS -- S. C.
"

__BE Ea�__--BB--_....

Oficina.

Relâmpago

A mais antiga
-. A mais sortida

A melhor
A preferida

Completa a·ssistêneia para-
.�

b' . I
- do - pequeno concerto

sua lele eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e .accessórios

Ve,nqas Avi.sta e a ,praz;o.t

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _

-- Edifício próprio
........................................

:::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"
-"
"...

- ..

ii o financiamento de construção da casa própria feita pela ii
li Caixa Econômica Federal de Santa Catarina ii•• - _-_ ----00.. . . ,

.... -

..

ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
ii Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 55
ii Suas reservas em depósitos na ii
ii CAIXÀ ECONOMICA FEDERAL DE ii
ii SANTA CATARINA. iiH H

ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de iiH "

55 Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ii.. ..H
_"
"-
-•••••••••••••a•••••••••• IlIIlIClII ••u.lIllllll.al'l CI••••••••••a•••••II••••• '! ..••a•••••••••••a•• lla m•••••••••• II•••••UIll••••••••••••••••••••_e

'

- ;

Cúrso Gratúito de
-

Taquigrafia -,

Por Correspondência
Acham-se abertas as matrículas

para os cursos de taquigraf.ia por

correspondência do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O. curso com

põe-se de apenas 12 lições, após
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final também por correspondência,
Os interessados deverão escrever

dando nome e enderêço para a

Caixa Postal n" 8934, São Paulo-

OLARIA
Vende-se uma olaria para

tijolos, com todos os per
-tences, ótimos barreiros, jun- Itamente com uma ótima casa

de morada. terra de cultura
e erval, situados em Parado.

Preço de Ocasião.,
Fazem-se condições.

Informações nesta redação.

. Livros re Romances
GASA ERLITA·

Máquina 'de
Escrever

Vende-se uma

semi-portátil, usada.
, "

Ver e tratar na BIC.

Precisa-se
Alfaiates

Informações na
)

Casa Pereira

V. S. poderá comprar re

logíos modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos-

4Na Relojoana Suissa
�I Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

E:onfecções finas

para senhoras

Casa. Erlita

Se a

CASA LA·NGER
•

Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS '

Lhe serviu bem 'ano passado, melhor ainda
lhe servirá este, com .sementes de hortaliças sempre
novas e de germinação garantida .. Não perca tempo
e dinheiro, semeie logo as sementes da Casa Langer,
que tem a melhor marca para lhe oferecer, o que é a

da Casa do Canto.

DR. ROMEU' FERREIRA·
DENTISTA

Ext�a�ões,
Especialidade:

Dentaduras, Pontes moveis etc .• :
Horário: pela manhã das 7 às 8 e das 11 às 012 horas

á tarde das 13,3Q às 18 horas.

Rua .Fellpe Schmidt, 775 - Canoinhas S. -C.

ELETROFRIO S/4 .; Refrigeração em Geral �

�-

Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras Comerciais,/

Câmaras Frigoríficas e Fábrica de Gelo

_

Distribuidores nesta Pra�a

"z.
-

Garcindo &0 Kni�ppel Ltda�-

t,
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PELOS !..A.RE$
e .JfOJ O .....

§ �
ANIVER$ARIAN.TES DA SEMANA
ANIVERSARIAM.SE

Hoje: os srs. Dr. Mario
Mussi; Francisco Sochache
wski; Alfredo Roesler; Lidio
[oâo Ferreira e João O" de
Oliveira,' os meninos Carlos
jilho do sr [os.é Gretfin e Ro
gerio filho do sr. Nicolau Hu:
menhuk; a menina Evanilda
filha do sr. Jacob Tremi; as

sras. dnas. Lia esf». do sr,

Orlando Tremi e Miltes Te"
rezinha esp do sr. Hercilio
Novak
Amanhã: a srta. Miriam

Corrêa; o jovem João Alberto
da Sil-va; o sr. Oito Caetano
Grosskopt; o menino João fi"
lho do sr. João F. Siems.

Dia 8: os srs. Francieco
Langer; Alberto Casamaiou;
Leonardo Brey; !osé War
denski; Candido A. Rocha e

João Grosskopf Sego; o jovem
Rogerio Furtado; as meninas
Juracy das Graças filh(l do
sr, [osé Moria Furtado Pri»
mo; Hildegard filha do sr.

Francisco Wiltuchnig e Aluine
filha do sr, Paulo Voigt; os

meninos Sérgio Tomas filho
do sr. Bernardino Crestani;
Hercilio filho do sr. Hercilio
Müller e Aldo Cândido filho
do sr. Fideles A. Dadalt,
Dia g: a sra, dna. Ana esp.

.do sr. Francisco Langer; os

meninos Miguel filho' do sr.

Otaoto Pechebeta; Bernardino
Cezar filho do sr, Bernardino
Fedalto e /osé Silvio filho do
sr. Felix Bialeski; as meni
nas Editb filha do sr. José
Fernandes' Pedrosa e Eliane
Regina filha do sr. [osé Primo

Dia 1'0: as srtas. Esmenia
Voigt e Irmengardt Frantz;
a sra. dna. Maria esp, do sr,

Henrique \.f aldmann; a me

nina Eneida filha do SI. Ser
gio Oapski; os srs. Antonio
da Rosa Menezes,' !oãoWerka;
Sico Szemczuk e Silvio L.
R.únert.
Dia 11: os.srs. Walter Prust;

João Cornelsen e Pedro Ko
tleoski; as sros. dnas. Nilza
esp, do sr. llmo Buss, res. em

Rio de Janeiro; Zulmira. esp,
do Sr. Luiz de Paula e Silva

e Emitia esp, do sr. Demetrie
Rudey; o menino Osmar filho
do sr. Edmundo Hartmann; a
srta. Darcy Ema Knnoll res.
em [oinoille; as meninas Re
-gina Maria filha do S1. Mario
Mayer e Clara filha do sr.

Iaroslaw Sidorak.

Dia 12.: a menina Marilena
filha do sr. Walmor Furtado;
a sra. dna, Clara esp. do sr.

Elotno Olenik; o jovem Alta-"
miro Antonio Kretzer; os gel'
meos. Laura e Lauro filhos
do sr. Nivaldo G. Padilha.

Nossos porabens,

Dia

ALfredo Walter Bach
e Senhora

.
agradecem os cuntprimenios

'1
recebidos por ocastao de
suas bodas de prata.

Notas de Cr$ 5.000,00
Rio, 30 (Asapress) - Novas

notas de cinco mil cruzeiros,
fabricadas pela Casa da Moeda,
cujas chapas já se encontram

prontas, deverão entrar em cir

culação nos próximos dias.

-

Lãs para Tricot
Casa Erlita

2. Sorteio

Compre' agora
sua nová

ROUPA

NA BOA COMPRA ESTÁ SVA BOA SORTE!

2 mil cruzelros em

como,
Com as Cautelas Mlllo-

pras dão direito a uma nárias V. ganha prêmios
Cautela Milionária milionários •.•

,..

TRES SORTEIOS
30 de julho • 28 de setembro ..

.
.

�:;�;:;�;�;;�;��:, ��.Sob a responsabilidade da Rãdio Bandeirantes -S. A. Carta patente 33:1
.

..f..

20 Automóveis Di3.uphine 1960
30 'ConcÚcionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão

.

30 Refrigeradores ADMIRAL 1961

30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de costura RENNER
600 roupas RENNER

.e ..

AVISO IMPORTANTE: �
A sua Cautela Mllionório, �t

.

mesmo premiada num sor

teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes.

Revendedor Renner casa PEREIRD • a casa da· boa nm��

Ruo Getulio Vorqos, .882 - Telefone: 298 - CANOINHAS
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Reunião dia 27/7/1960
Presidente: Terezio; Secreta

rio: Arno; Protocolo: Ra phael.
Abertura com uma salva de

palmas ao Pavilhão Nacional.
Leitura do expediênte pelo

companheiro Arno, Raphael sau
dou os visitantes Alexandre Di

Lascio, Sebastião Pecchi e. o

representante da BIC. - O com

panheiro Orlando fêz à BIC a

entrega do cheque de Cr$ . . .

10000,00 produto da apresen
tação da Orquestra Juvenil de
São Bento. Raphael falou sôbre
as finalidades do Rotary e teceu

considerações elogiósas à BIC,
pela sua alta significação e por
ser também o cartão de visitas
de Canoinhas. Usando da pala
vra o representante da BIC,
dizendo-se profundarr.ente sen

sibilizado com o grande feito
do Rotary, agradeceu o signifi
cativo donativo, colocando-se ao

inteiro díspôr dos componentes
do Clube;

Presença: 14 companheiros,
média 82,35% - Ausentes Olde
mar, Erwín e Seleme:

Rotar)? Clube de Canoinhas
Reunião às 4as. feiras - Local: Sociedade Beneficente Operária

ATIVIDADES DO CLUBE

Reunião de 3--8-60 • FESTIVA
Presidente: Terezio; Secretá

rio: .Arno; Protocolo: Raphael,
-Abertura dos trabalhos com

uma salva de palmas ao Pavi-
.. lhão Nacíonal: ,- Não teve ex

pediênte. Raphael saudou os

convidados Dr. Paulo Peregrino
Ferreira MM. Juiz de Direito;
Prof. Leonor Lezan do Centro
de Estudos e Pesquisas Educa
cionais da Secretaria de Edu
cação e Cultura do Paraná, que

União Democrática Nacional
Dir�tório Municipal de Cenolnhes
EDITAL DE CONVOCAÇAO

De ordem do sr; Presidente, convoco na conformidade
dos Estatutos, os membros deste Diretório para a Convenção
Municipal, a' realizar-se HOJE, às 15 horas, na
séde deste Partido, com a seguinte

ORDEM DO orA

a)

b)

Escolha do candidato partidário ao cargo de
Prefeito Municipal;
Assuntos Gerais.

Canoinhas, 14 de julho de 1960

Rubens Ribeiro da Silva - Secretário

I foi a conferencista, da reunião;
Alexandre Di Lascio e Rubens
Stulzer, e a aniversariante da
semana D. Zulmira, esposa do

comp. Pedrassani, ocorrência do
dia 28/7/60. A apresentação da
conferência esteve a cargo do
Dr. Paulo Peregrino Ferreira.
Usando da palavra D. Leonor
Lezan, com extraordinária faci
lidade, demonstrando o seu per
feito domínio da matéria, falou
sobre o palpitante problema -na

cional a Educação do Ensino e

seu planejamento, bem como

do que está se realizando no
Brasil e muito particularmente
no Paraná a êsse respeite. O
interêsse da palestra provocou,
com a concordância de Dona

. Leonor, inumeros pedidos de

.

apartes e explicações comp!e
mentares, principalmente dos

pais e mães de alunos . O Ro
tary todo, entusiasmado pelo as

sunto, resolveu apoiar integral
mente o que a respeito puder
ser feito em Canoinhas, lançan
do mesmo uma campanha vi
sando um convênio entre as Se
cretarias da Educaçã� do Para
ná e Santa Catarina; para que
aqui seja instalado um centro
de pespuisas educacionais para
um período julgado tecnicamen
te necessário, pedindo a parti-,
cipação ativa da Prof. D Leonor
Lezan.

Presença: 100% dos rotaria-'
nos do Clube, dos convidados
já citados e das seguintes da
mas de rotarianos: Mary; Zul
mira; Helena; Hildegarth; Sara,
Nazira; Ester; Dolourdes; Nydia;
Stela; Hayde e Lia.

ATENÇÃO
Aproveite comprar agora a sua máquina de costura

-s I N G· E R""
com apenas Cr $ 1.900,00 de entrada

e (J restante em 26 prestações mensais de Cr$ 855,00 .

Tambem poderá V. Sa., com. pequeno aumento
mensal, obter juntamente o famoso aparelho ZIG-ZAG,

.

dando-se ensinamento no manejo dêste aparelho.
Completa assistência tecnica e peças.'

fi S I N G E R" a Máquina que dura gerações.
Peça uma demonstração aos Agentes' autoriza-

dos "SINGER" em Canoinhas.
'

I

Comércio e Indústria H� JORDAN. SIA.
Rua Getulio Vargas, nv, 562 3x
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CORREIO DO NORTE

UMA RESERVA- MORAL
Do Rio de Janeiro, onde se encontra o ilustre ca-

.
,

tarmense Dr. José Eugênio Müller, endereçou mensagem
ao Dr. Carlos Gomes de Oliveira,' candidato das fôrças
populares dêste Estado, ao pôsto de Vice-Governador. O
telegrama diz o seguinte: "Catarinenses escolhendo seu
nome candidato Vice-Governador souberam honrar tradi
ções nosso povo que jamais aceitou interferências estra
nhas e abusivas. Estou certo trabalhistas e povo Santa
Catarina em geral não deixarão de sufragar seu nome,
que representa incontestàvelmente uma reserva moral da
terra barriga-verde. Abraços José Eugênio Müller.

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

das compras efetuadas. .

Para
o problema

das grandes
cargas,

.

!P

',e ER-HY SELE
apresenta

Agradecimento
"

Venho de público agradecer
80 Delegado Especial de Policia
de Canoinhas, ao· Dr. lbraim
Ferreira Martins, a Radio Ca
noinhas e aos jornais Correio
do Norte e Barriga Verde, que
numa verdadeira prova de so

lidariedade humana, tudo fize
ram para que me fossem res-.

tituidos meus documentos pro
fisssionais e do DNER, perdidos
na cidade de Canoinhas.

Agradeço também a uma dis
tinta senhora residente em Sal
seiro - Canoinhas que não me

deu o seu nome, que encontrou
os documentos, devolvendo-os
sem nada me cobrar.

A todos, indistintamente, meu
mais sincero muito obrigado.

Residencia Fuck - Papanduva,
julho de 1960.

Gustavo Frederico Leucin
8 &-

a nova medida .el e quilometragem

o pneu de caminhão mais forte e durável jornais construído 1
---

• óO % mais borracha na banda:
muito mais quilometragem_

I) trcçõo mais firme:

sequrr-nço em qualquer estrada

• nova resistência, mais recapagens I
lonas tecidos com os exclusivos
cor donéis triple-temperados 3-T

Sôbre êste novo e maravilhoso
pneu, consulte-nos sem compromisso

E & FilHOS
TRÊS BARRAS srA. CATARINA

- CAIXA POSTAL N.o 1
.

-

•

6,8-1960

Uma vezporsemana
CACHIMBINHO

Amigos, bom dia. Indiscutivelmente, esteve maravilhoso o

"Desfile Bangú" realisado sabado, sob os auspicios do Bouquet Clube,
COm a finalidade da escolha da "Elegante Bangú Canoinhense" de
1 960 que, teve como vencedora a Srta. Ione Ferreira. Na verdade,
a Comissão Julgadora, esteve de braços com um sério problema, por
quanto, todas quantas desfilaram, o fizeram com muita propriedade e

elegancia. As princezas da elegancia foram as Srtas, Miriam Corrêa e

Ligia Maria Voigt. Está de parabens o Bououet, por mais este su

cesso.

xxxx

Uma grata surpresa sebsdo passado, foi a orquestra, Aproxi
madamente, a uns 3 anos que não viamos a orquestra "Yara" e não

esperei uma "melhoria" tamanha.
xxxx

O que. francamente não gostei foi a ornamentação do Clube
e principalmente da passaréla, completamente despida de qualquer
adôrno. Falharam neste particular as Srtas, do Bouquet.

xxxx

o casal da noite, foi o garoto Marcos Schramm (completa
mente loiro) e senhorita Rozicler Haugge (completamente morena).
Houve alguem espirituoso, que logo batizou -o jovem' par, de "Café
com leite".

xxxx

O Toledo como dançarino, revelou-se um ótimo fotógrafo.

Snr,

xxxx

Finalmente hoje, vou atender ao grande poéta . conterrâneo,
Mário A. Ferraresi, com estes "versinbos" de sua autoria.

Meu chapéu tem tres bicos,
Tres bicos tem meu chapéu
Si não tiver tres bicos,
Então, não é meu chapéu

xxxx

Hoje no restaurante da Sociedade Beneficente Operaria, es

tarão reunidos os compoentes do "Democrata", para um jantar festi
vo. Comentários na proxima semana .

xxxx

,

Elegântissima, a Srta. Déa Pires. Aliaz diga-se de passagem,
. desfilou muito bem e com muito "charme",

xxxx

Completamente felizes. os jovens Olavo Cirilo e Zeli Pires,.
xxxx

Por hoje é só e até a proxima semana.

Dinheiro F á c ii
(Conclusão da la. página)

síl. Falaram em grandes lucros, em monopólio, em vantagens ilí
citas com prejuízo dos lavradores, mas deixaram as coisas no ar.

Tudo quanto a opinião pública assimilou com segurança da onda'

que se fêz em tôrno do plano de nacionalização da produção de

máquinas agrícolas é que havia grupos de interêsses em choque
e que, no f!nal das contas, o que estava sendo disputado aos gri
tos: era apenas a magra carcassa dos que entre nós teimam em

fazer o sacrifício de cultivar a terra. Mas o escândalo acabou es

tourando de verdade. E isso se deu na Câmara dos 'Deputados
onde o govêrno foi acusado frontalmente de favorecer ilicitamente
grupos industriais que. sob o pretexto de fabricar tratores nacio

nais, vão importar as peças dessas máquinas com câmbio favo
recido e montá-las aqui. de modo qna um trator leve, de 25 H?,
que podia ser adquirido pelo lavrador ao preço de menos de 20�
mil cruzeiros, custar-lhe-á agoro mais de 500 mil cruzeiros: E tste

graças à mágica mais simples dêste mundo: o câmbio favorecida

para importação deixa de ser concedido ao produtor: agrícola para
ser dado, de mão beijada. aos grupos industriais que já estão co

mendo gordo com a indústria automobilística. Os lucros anuais
do negócio montam, seguudo cálculos modestos. a cêi ca de 2 bi
lhões de cruzeiros. E aí está como se administra a coisa pública
neste país. Por um lado se engabela O povo com a míragern da

criação de uma poderosa indústria de base e por outro vão se

tecendo os fios dos gordos negócios em, que alguns espertos ca

valheiros são mestres consumados, dando golpes de bilhões de
cruzeiros extraídos das magras economias do povo. Assim, sob O

pretexto de montar aqui fábricas de tratores. o que se vai fazer,
pelo menos inicialmente, é montar peças de tratores. Os agricul
tores pagarão o espetáculo. mas o verdadeiro sacrificado é 8 na

ção. porque o aumento de- custo dos tratores vai apenas retardar
ainda mais o lento e penoso processo de mecanização de nossa

agricultura e encarecer ainda I mais a produção agrária. E isso

apenas para que alguns amealhem bilhões de cruzeiros.

.?,.,

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R AS,'
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.

PETIILI
NUNC� E)(ISTIU iGU�l

,�,
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Em recente visita ao município de Joinvílle, teve, o Go
vernador do Estado, Sr. Heriberto Hülse, oportunidade de inau

gurar diversas obras, destacando-se entre elas a Usina Diesel
Elétrica de Energia e a Barragem do Rio do Julio ambas da

Empresul, a primeira com financiamento do Plano de Obras e

Equipamento e supervisionadas pela CELESC.

Desnecessário se torna salientar a importância do acon

tecimento não só para o írnportante parque Industrtal que é Join
ville, mas para toda aquela zona catarinense.

A brilhante comitiva que acompanhou o Governador, com-
=- .'01 6*.-

.

posta de Secretários de Estado, Deputados .Estaduais, Chefes de

Repartições e outras altas autoridades, teve ocasião de conquis
tar "inloco" o significado que a população em geral empres.):ava
ao fato. Industriais e operários, todos unidos, comungavam de

igual alegria. Mais energia elétrica representava mais conforto,
melhores' dias, para todos êles. E' tal a importância da energia
elétrica na vida das coletividades, em nossos dias, que dela se

pode dizer que ajuda a assegurar a independência politica e f'CO

nômica das nações, tornando-as fortes e�respeitadas. Justamente
preocupado com o problema, ciente da sua magnitude o gover
no do Estado vem procurando, de tôdas as -maneiras. possíveis.'
intensificar o seu programa de eletrificação, estendendo- o a tô
das as regiões do Estado, etravés : da ação ampla e benéfica da
CELESC que tem a dirigi-la pessoas profundamente interessadas
no problema, como o Dr. José Corrêa Hü]se,' Diretor Presidente,
o Dr. Hélio Abreu, Diretor Comercial e o Dr. Ennio Schild, Di-
retor Técnico.

A Usina Diesel-Elétrica
1
de Emergência' de Joinville se

compõe de 4 grupos Diesel, tendo sua potência sido fixada em

5.000 kw e deverá garantir um fornecimento normal de e�ergia

•

"do P pai
14 de agôsto

LINDOS PRESENTES

ERLITA
"Canoinhas'"A viário Leghorn

Rua Rob. Ehlke n", 331

'COMUNICAÇÃO
o proprietário deste aviário comunica aos interes-,

. sados na compra dê Pintos de 1 Dia que êstes podem
ser adquiridos diàriamente sem pedido antecipado.

Entretanto para quantidades acima .de 100 pintos
é necessário reservar, mediante pequeno sinal de pa
gamento. jx

-Louça.s MAUA'
Jogos pI café
Jogos pI jantar
Jogos pI crianças
Chícaras pI coleção.

FAQUEIROS: Elmo - WOIff - Eberle
Talheres. lnoxldavels 'e Prata WOLFF

/

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751
Fone ] 25 - Caixa Postal 76

. Canoinhas • Sta. Catarina �

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
para' beneficiar madeira

DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMA·( e MAREK
Informações: �•. Ciardndo & Knüppel Ltda.

CANOINHAS S. C.

AOS CRIADORES:
Horário da Quinta Região do Serviço de Defesa

Animal da' Secretaria da'Agricultura:
Pela Manhã: das 8 às 12 horas

Rua C'eI.· Albuque.rque, 201 (defronte do Posto Esso)
A' Tarde: das 13 (1) às 17 (5) horas

na Associação' Rural de Canoinhas.

Exigindo. as suas NOTAS FISCAIS
de Compras os comerciantes Ficarão

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

Deputado- Aroldo CdrVd�ho
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório no Estado
da Guanabara, a fim de melhor atender aos interês
.ses de Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e EscritóriO':
Rua Souza Lima, 185 - Aparta'mento 801

Fone 47-9206 - Copacabana - Rio de Janeiro

\

é' t

Para.
. o problema

das grandes
cargas

Mais Energia para Santa Catarina
.. "

-.

Em Joinville importante parque industrial do Estado o Gover
nador Heriberto Hülse inaugura a Usina Diesel Elétrica de
Emergência e a barragem do Rio do Julio

elétrica "80 sistema Norte Cata
rinense até que as obras de· vulto
do Plano de Eletrificação do Es
tado de Santa Catarina entrem
em operação, O investimento,
nesta obra, orça em cerca de
Cr$ 100.000.000,00.
A inauguração- das obras do

Rio do Julio compreende: a)
uma barragem de captação e

represamento; b) instalação de
transporte das águas à bacia
do Rio Bracinho compreendendo
tomada de água,. túnel e canal
de descarga. Com isto Se su

plernenta. a bacia hidrográfica
do Rio Bracinho na produção de
energia elétrica. Calcula-se que
a produção média anual de e

nergia será de 26.000.000 kwh,
(Conclue n'outro local) I

SAIAS, última moda

ea�a, �ttlt4
Assine! Leia! Divulgue 1

Correio do. Norte
-

,I '.

-� apresenta

a nova medida de q uj l cm e tr a q e m !

.i

o p�eu de caminhêe mais forte e durável jamais const�uído!
• 60 % mais borrcchc na banda:
'muito mais quilometragem

• tração mais firme:

segurança em qualquer estrada

"""',1,11
� Sôbre êste- novo e maravilhoso

_.__
�� . pneu, consulte-nos sem compromisso'

MER Y SELE

• nova resistência, rnojs recapagens I

lonas tecidas com os exclusivos
cordonéis triple-temperados 3-T

E·
TRÊS BARRAS STA. CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1
"

,

• ..
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A Espada e a Vassoura
D I A L o G o

-

Moacyr de Oliveira
(Reproduzido de "A Gazeta", de Florianôpolía, ed. 17.7·60).
Diz a espada, retinindo o seu orgulho:
-�"Sou o:poder, a fôrça: arrastei exércitos, mantive impérios,

fiz as Cruzadas, abri páginas à História; os mais ilustres homens se

apoiaram em meu punho; cantados foram em prosa e verso os feitos
de bravura de quantos confiaram em mim. Sou a arma dos heróis e

tenho a' imagem revestida de ouro em brasões régios. Por tudo isso.
ostenta-me agora o povo, numa campanhe presidencial".

Replica a vassoura, modestamente de- pé, a um canto:
- "Por seres obra do mêdo e da embição, sempre espalhaste

o terror; nas mãos de bárbaros, serviste de lâmina aos algozes; rola
rem muitas inocentes cabeças. aos teus golpes cegos; os caminhos que
abriste com rudeza ficaram juncados .de vítimas; ao mesmo tempo
em que erguias tronos, semeavas ruínas, porque a prepotência nada
constrói para a felicidade dos homens, reis enlouqueceram por crerem
em ti, e o ouro dos troféus que conquistaste foi temperado -em san

gue. Não, o povo simples e bom prefere ,a vassoura, a caminho pa-
cífico das urnas".

.

A espada:
- "Sou o símbolo que, a par com a balança, personifica a

Justiça; tornar-se-ia esta ineficaz sem mim. Que seria da expressão
de um pleito, sem a garantia' dos direitoe ê".

'

A vaBso�ra:
"7 "Pendes por sôbre a cabeça do nosso povo, como a es

pada de Dâmocles. numa inadvertida ameaça. Jamais algum direito,
integralmente constituido, necessitou' da fôrça .para· ser atendido. E
desde que os brasileiros fizeram jus ao voto secreto. não se' assiste a
cenas de constrangimento, na suprema hora de substituir governos
com a liberdade de agir e pensar está a vassoura. São os operârios.,
a começar pelo gari que varre. as ruas, a grande maioria a quem é
permitido hoje sufragar seus novos dirigentes".

Ar. espada:
- "Sou o brilho e a honra dos militares. Caxias, Deodoro,

Floriano são vultos nacionais quepoaso perfilar. Conto nesse momento,
para mais uma vitôria, com o marechal Lott e seus correligionários".

A vassoura:

.

- "Não quisera eu servir a tua causa. O perigo, a traição
te seguem. Fôste o sustentáculo da Ditadura que durante muitos anos
em nosso país obscureceu as conciências. Quando levantas é um mal
sinatpara os tempos. Tiradentes, um dos maiores mártires, tombou
por ordem tua, E só Deus sabe a espécie de golpe sofrido por essou

tra vítima recente, Getúlio. Não,. o operariado, a massa popular lança
mão da vassoura que pode negar-lhe as

.

glórias de que te gabas, mas lhe
reserva a certeza da tranquilidade, da ordem, do asseio administrativo".

A espada: .
'.

- "No�Brasil ainda ecoa o grito .do Ipiranga.. Deve-me a

Nação súa Independência, assim como a República. Estive ontem de
sembainhada, a fim de resguardar um movimento sucessório, de que
resultou a escolha do Dome de Juscelino. Daí a melhor- credencial
para o eleitorado trazer-me espetada na lapela",

. A vassoura.
- "Nunca vibraste pelo melhor, pela Democracia. Às vêzes

'saltas e te expões por algo que já estava no coração da gente reali
zar. Portugal curvou se docilmente ao Brasil, pelos laços fraternais
entre .ambos. A República em nOS"B8 terra se fêz com Ilôres, E ainda
é demasiado cêdo para definir a madrugada de 11 de novembro, de
1955.A vassoura, ao contrário, tem na pena de Rui o seu paradigma
e em Jâoio o seu principal defensor. Jânio é democracia, nacionalis
mo, administração, é iniciativa. é reivindicação da coletividade
trabalhadOl'á",'

'

A espada:
- "Imponho respeito e asseguro um voto em que há con

�iança no regime. Estou Das ruas, disposta a lutar",

A vassoura:
- "Não és amada como eu sou; empenho.me por votos a

migos, desinteressados. Venho da intimidade dos lares. conheço as idé
ias, as tendências das famílias; sei dos reclamos e aspirações de cada
casa; estou perto da mesa do pobre; sinto as mãos calosas dos' em
pregados; sou lembrada a' todo momento, num hábito e numa estima
louváveis. As mulheres me reclamam e na contenda entre nós dois.
ficarão ao meu lado. porque sabem que lhes não roubarei os filhos
em revoluções e guerras. Limparei. pois, o caminho, permitindo seja
o Brasil governado pelos seus verdadeiros valores".

IRINEU Comanda a Luta
. JOACABA (Especial) - A es

ta altura da primeira excurção
política do se nhor lrineu Bor

nhausen, dissiparam- se tôdas as

dúvidas, porventura existentes,
sôbre a penetração avassaladora
de seu rrorne em tôdas as has
tes partidártas. Repetem-se com

Iríneu Bornhausen, aquêle fe
nômeno sucedido com o senhor
Jânio Quadros. O eleitor bra

sileiro, independentemente de
côr política, vê nos dois políti
cos, .duas bandeiras de luta, dois
símbolos, duas legendas, E é por
isso que, os observadores polí
ticos das regiões percorridas
nessa primeira excurção eleito- PL de (ac.âdor: Apoio To.tal aI ral, vêem nos contactos di'Í'etos
do candidato com a massa, a Discordando frontalmente da a imprensa que os 'libertadores

plena identificação, que condu- decisão da cúpula do Partido de. seu município jamais poderia
zirá Irineu Bornhausen ao Pa- Libertador através de seu Dire- passar sôbre um passado de lu

lácio do Covêrno em 'Santa Ca- L tório Regional, o Diretório Mu- tas ao lado de Irineu. para apo
tarina. Nota o povo catarinense, nicipal de Caçador hipotecou íar, sem mais nem menos, uma

que o senhor Irinsu Bornhau- irrestrita e integral solidarieda- candidatura que absolutamente,
sen está livre. para governar;

de ao senhor Iri::ieu Bornhausen. não se identifica com os ideais

enxerga no senhor lrineu Bor- O presidente do Diretório Mu- libertadores. A decisão do PL

nhausen um candidato liberto nicipal do PL de Caçador, se-' de Caçador foi tomada em re-

dos compromissos que amarram nhor Reinaldo Mafessoni, disse união do Diretório Municipal.
os outros candidatos, manifes-
tando-os a

. partidos, chefes e

chefetes. Nota o povo catartnen
se que o senhor Irineu Bornhau
sen faz campanha, limpa, vem

com as mãos' limpas. E nota,
finalmente, que o senhor Iríneu
Bornhausen dispensa os seminá
rios eleítoreíros, os favores em-

· I_>reguistas de Sesis e Senacs, as

Mais energia
(Conclusão da 4a página)

o que bem demonstra a impor
tancia e os ignificado do em

preendimento não só para o mu

nicipio de Joinville, mas para
tôda aquela vasta região in
dustrial.

O Dr, Pedro Colin, Diretor
Presidente da Empresul. salien·
tando devidamente ,.o que re

presenta o acontecimento para
a economia da região, possibi
litando maior desenvolvimento

·

á industria, destaca a atuação
do Govêrno

,

do Estado, sem pre
presente na resolução dos pro
blemas que dizem respeito ao

·

bem estar da coletividade.
(Transcrito da Revista BN,

edição de Junho de 1960).

Precisa-se
i

EM�REGADAS
Apresentar-Sé no

HOTEL OURO VERDE

MERCEARIA MONTE
de S A KR

L'IBANO

ACABA O'E RECEBER «DOCES ARABES»
Haleue com nozes, Haleue com chocolates, Tahine, Raha com miski, Raha com

Amendôas, Confeites de amendoim, Goma americana, Raha em pacotes, Geleia em

caixa, Azeitonas, Grão de Bico, Semson, Trigo para Quibe, Arac - Bebida Oriental,
Xarque, Cachaça Paraguaia Cavalo Branco;

Conservas: Salcichas, Pêssegos, Ameixas secas, Abacaxi, Palmitos e Nescafé.

Canoinhas Rua Caetano Costa, 444 Fone 283

importações de nomes alieníge
nas, impingidos ao eleitorado
catarinense com o maior cara

durismo e sem a nenor cerirnô-

nia. lrineu apresenta ao povo de
Santa Catarina o seu passado, a
sua larga fôlha de serviços

. prestados ao nosso Estado.

\

I
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Irineu

União Democrática Nacional
.

,

," E lembre-se, caminhão International é Q de maior durabilidade já• • • o

fabricado no Brasil. Dentro em breve poderá aprecia-lo no seu Revendedo'r
autórisado Canoinhas. Antes de escolher, pense .. e aguarde.

" "

em
-,""

,-

.

..

Diretório Municipal de Canoinhas
CONVITE

'
'

o Diretório Municipal da União Democrática Nacional
deste Municipio, tem o prazer de convidar todos os seus mem

bros, correligionários, simpatisantes e o povo em, geral, para as

sistirem o encerramento da Convenção Municipal, a realizar-se no

dia 7 de agôsto (amanhã) ás 15 horas, no Cine Teatro Vera Cruz.

Pelo comparecimento de todos, agradecemos
Canoinhas, 30 de julho de 1960.

Alfredo O. Garcindo ' Rubens Ribeiro da Silva
Presidente

'
1°. Secretário

�.--I"--------------------,

Cine Teatro
\_

Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE .. á. 20 horas .. Impróprio até 14 anos

A QUA,DR1LHA MALDITA
.

'V

e] Robert Ryan, Burl Ives, Tina Luise
.

Um sensacional faroeste

DOMINGO .. á. 13 horas - Censura Livre

A QUADRILHA MALDITA
DOMINGO - às 20 horas - Proibido até 14 anos

Quanto mais quente, melhor
c]. Marilyn Monroe; Tony Curtis, Jack Lemmon, Geo.rRe

Raft, Pat O'BrÍen, Jr.e E. Brown

Eles se· transformam em "elas", quando os gangsters
os ameaçam de morte. Aí começa a

brincadeira! A comédia do ano!

·2a. Feira .. ás 20 horas » Proib, até 14 anos , REPRISE
,

3a. e 4a. Feira - ás 20 horas - Imp. até 14 anos

NOSSA QUERIDA PARIS
com Alec Guinness, Odile Verseis

Um filme para voce rir e divertir-se

�------------------------,

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

MUSICA NOTURNA
em Mexiscope

cf Pedro Vargas, Maria Victoria, Tito Guizar, Luiz
,Arcaraz e sua orquestra e outros

sensacional revista - musical do cinema mexicano

.AGUARDEM:

Arco do Triunfo
.

com Charles Boyer e Ingrid Bergman

Ana de Broklin - com Lolobrigida

/
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