
Espetáculo de· Alta· Expres
tica . a- Convenção Municipal da U
Homologada a indicação do Sr. ALFREDO
o. GARCINDO para Prefeito Municipal

A União Democrática Nacional - Secção de Canoinhas
convocou para os dias 6 e 7 de agosto passados a Convenção Mu

nicipal Extraordinária, a que estiveram presentes delegações de

todos os Distritos Canoinhenses, assim como uma grande massa

popular, atraida pelo objetivo da Convenção que era o dia da

homologação do Candidatá a sucessão Municipal.

,

No sábado, dia 6 foram abertos os trabalhos na séde da '

UDN, a rua Vidal Ramos com o recebimento das credênciais e

escolha da comissão incumbida da- verificação dos documentos.
Realizando-se as 15 horas a, sessão de instalação, com a votação
dos pareceres sobre as credenciais apresentadas, sendo anunciada

pela maioria o nome de ALFREDO OLIVEIRA GARCINDO.

Sessão Solene no "Cine Teatro Vera Cruz"
A 7 de agosto p. p. às 15 horas no "Cine Teatro Verà Cruz"

com a presença dos Srs. Convencionáis e de numerosa assísten

cia, realizou-se a Sessão Solene do encerramento da Convenção
Municipal da UDN de Canoinhas,

O candidato vencedor ALFREDO GARCINDO foi entu

siasticamente aplaudido.
Entre os presentes notava-se o sr. deputado Benedito Te

resio de Carvalho nosso -dígno representante na Assembléia Le

gislativa. O deputado Federal dr. Aroldo de Carvalho impossibi
litado de comparecer, fez-se

representar.
Saudando os Convencionais

o representante de, Felipe
Schmidt Vereador Joâo Au

gusto Brauhardt enalteceu a

feliz escolha de ALFREDO
GARCINDO à Prefeito Muni

cipal de Canoinhas aliando a

confiança da Vitória de 3 de
Outubro à Janio, Irineu e

Garcindo.
'

O sr. Omar Tabalipa usan

do da palavra pelo Sub-Di
retoria, de Tres Barras con

gratulou-se com a brilhante
escolha de ALFREDO GAR
CINDO, pois era esse o de

sejo do povo daquele Distrito.

Em brilhante oração o Tte.
Nelson Coutinho historiou a

vida administrativa de AL
FREDO GARCINDO acentu

ando a confiança no eleitorado canoinhense e na sua Vitoria.

Em seguida falou o sr. dr. Reneau Cubas diz: Alfredo
Garcindo tudo tem feito como homem público por Canoinhas e

tenho certeza de que trará dias melhores pala esta querida terra.

A Ala Moça foi representada pé lo jovem Alcides Schu
macher em eloquente improviso espera ver Sta. Catarina com Irineu
a frente do progresso e nosso Município com esse jovem reali
zador a frente na luta pelo bem estar de seu povo.

O sr. deputado Benedito Terezio de Carvalho em breves

palavras saudou os Convencionais dizendo que aqui estaria lado'
a lado com os candidatos para as próximas eleições de 3 de Ou
tubro confiante na Vitória da UDN.

/

Calorosamente festejado 'por uma ruidosa salva de palmas
usou da palavra o candidato Alfredo Garcindo que agradecia em

seu nome as manifestações dos Convencionais e da assistencia,
declarando que como canoinhense de coração tudo fará para a

felicidade da terra de seus filhos e pelo bem estar deste povo amigo.
o O candidato homologado leu em seguida a sua plataforma

de governo, se eleito; recebendo dos Convencionais manifestação
de apoio e solidariedade.

Logo em seguida foi a Convenção encerrada, tendo os

convencionais e Q povo se retirado, satisfeitos e confiantes na vi
tória de 3 de Outubro, dos candidatos - da UDN. - JANIO -

IRINEU - GARCINDO.

CLUBE CAHOINHENSE Edital de Convocação
A Diretoria do Clube Canoinhense, tem a satisfação de

convocar os seus associados, para a Assembléia Geral Ordinária
8 realizar-se dia 28 de agosto do corrente ano, na séde social
p-elas quatorze (14) horas.

' .

Ordem do dia: Eleição da Nova Diretoria para o periodo
de 1960/1961. Cuja posse se dará as 24 horas do dia
6/6/60 por ocasião do Baile de Aniversario.

Obs: As chapas para concorrer as eleições devem ser re

gistradas . na Secretaria do 'Clube de acordo com os Estatutos.

Canoinhas, 3 de agosto de 1960.

Jair Campos Côrte - Secretário
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AlfRmO �A�LI��� � J�ÃO �mM[
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Por uma feliz e oportuna iniciativa do sr. João

Após o resultado da Con- Wzorek, nosso colaborador e professôr residente em Rio

venção e feitas as comuní- da Areia de Baixo, Distrito de Felipe Schmidt, o vereador

cações pelo Diretório Muni- Alfredo Garcindo recebeu de suas mãos um abaixo assí

eipal da UDN,
.

recebeu o nado dos moradores daquela localidade, pedindo a mu

candidato á Prefeito Alfredo dança de '(Rio da Areia de, Baixo" para, "Governador

Garcindo, os seguintes ra- Jorge Lacerda" como uma justa e merecida homenagem
díogramas: '-� I do nosso Munieipi? ao saudoso Governador.

Agradeço comuniçação ter O projéto de Lei que foi subscrito por todos' os
sido prezado amigo escolhi- vereadores, foi aprovado tendo sido encaminhado ao sr.

do convenção êsse munící-rtPrefeito Municipâl para sanção.
pio candidato prefeitura pró- . .. .. .

.'
'1'

-

t D
.

do < Tendo a iniciativa surgido de um homem do ínte-

xII�as e elçoes: esejan ta' rior, como é o caso do sr. João �Wzorek, merece que fa-

eXId� . camPdan � apresen o
çamos um agradecimento especial. O ex-Go�ernador Jor-

cor IaIS sau açoes. L d b
..

h M
.

.

�e acer a rece e a sua primeira omenagem no um-
Heriberto Hülse cipio de Canoinhas.
Governador

Q Governador Heri
berto Hülse congra
tula-se com 'o candi
dato Altredo Garcindo

,

Congratulo-me povo Ca"
noinhense

o

feliz escolha seü

nome candidato nosso par
tido Prefeito Municipal pt
Levo prezado amigo minha
inteira -solidariedade vg per
manecendo disposição nobre

. correligionário não só como

candidato como também qua
lidade Prefeito Canoinhas pt

Saudações
Mario Brusa

Nova Diretoría da

Cooperativa Tritícolâ
de Canoinhas
Do novo presidente eleito, re

cebemos.,o seguinte oficio que
transcrevemos:'

-

Apraz-me comunicar a V. S.

que em data de 7 do corrente
mês conforme convocação fei
ta pelo jornal "Barrãga Verde",
foi levado a efeito no Salão
Nóbre da Prefeitura Municipal
a eleição e posse da nova Di
retoria da Cooperativa de Trigo
Canoinhas Ltda. e que ficou as- -

sim constituída:

Presidente:LíciníoAlcides Cor

nelsen; Secretário: Antonio Sou-
. za Costa; Membros do Conse
lho de Administração: 1°. Age
nôr Pacheco; 2°. Orlando Olsen;
30. Wigando Fischer; Membros
do Conselho Fiscal: 1°. Dr. Sau
lo Carvalho; 2°. Alfredo de Oli
veira Garcindo; 3°. Dr. Haroldo

Ferreira; Suplentes do Conse
lho Fiscal: 1°. Alcides Schu

macher; 2°. Walmor Furtado; 3°.
Ubaldo .Padilha da Silva.

Espero somar em nossas ati-

Homenageado o Saudoso Governador Jorge
Lacerda Rio da Areia de Baixo passa a

chamar-se "Governador Jorge Lacerda"

FAZ UM ANO
O,Município de Canoinhas assinala hoje, nos fastos

de sua História, um triste aniversário.

O vendaval da noite de 13 de agôsto do ano pas
sado cobriu de luto, não apenas numerosas famílias de Rio
dos Pardos, mas atingiu, com sua fôrça implacável, todo
um Município. '--

Os acontecimentos estão na memória de todos; pois
naquela noite .mobilizou-se a Cidade de Canoinhas para
socorrer a seus irmãos cruelmente feridos em seu corpo
e_ em seus bens.

- .

E, no dia seguinte era de ver o espetáculo duro e

inolvidável daqueles numerosos esquífes, alinhados na I

greja Matriz, quando todo um povo não conseguiu resis
tir às lágrimas.

Mal curadas as cicatrizes de tão grande flagelo,
dispõe-se a Igreja para alivio dos mortos e consôlo dos
vivos, a comemorar o aniversário triste com uma Santa
Missa votiva, no cenário do' furacão, em Rio dos Pardos,
hoje às 9 horas.

.

Convidam-se, portanto, os Canoinhenses que para
lá puderem deslocar-se a que -Ievem sua solidariedade
cristã às famílias enlutadas daquele lugar.

AGRADECIM-ENTO
A familia de RUDOLF

HOEPFNER sensibilizada, a
gradece ao Rvd. Pastor Egon

Marterer, pelo confôrto es

piritual dispensado ao ex

tinto, ao dr. Reneau Cubas,
como médico, e amigo; e aos

visinhos que os auxiliaram
durante a enfermidade, fi
zeram visitas e acompanha
ram o enterro para o Cemi
teria de Marcilio Dias. -A
todos, sua imorredoura gra
tidão.

vidades, como indispensavel, 8

colaboração de V. S.

Sirvo-me do presente, para
reaürmer, nosso apreço, _ consi

deração e admiração.
As. Licínio Alcides Cornelsen '

Presidente. As. Antonio Souza

Costa, Secretário.

.. "fi..."
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Para Presidente

Para Vice, Presidente

13-8-1960
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO
COMÉRCIOCíVEL TRABALHO

Ru� Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan· da Costa
Bacharel em Direito

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

CANOINHAS __ Santa Catarina

Dr. José BOl1ifácio d� Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventários e Partillhaa

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 hora. '

Escrit6rio: Rua Dr; Nereu Ramos (Proximo ao Forum)- _IITAIÓPOLIS ., s. c.

Oficina

Rel�Inpago

A mais antisa
À mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
sua b· . I t do pequeno concerto

ICIC e a até a reforma geral

':Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessorios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

.
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ii O financiamento de construção da casa própria feita pela 55- "

r "

!� Caixa Econômica Federal de Santa Catàrina 55
:: '\ ::

55 depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
se

-

Concorra para o bem estar social de sua localidade levando ii-
, ,

"

55 suas reservas em depósitos ria ii

ii CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ii
aÊ' SANTA CATARINA.' ii- "

ii Agência em Canointias, Praça Dr. Oswaldo de ii
55 Oliveira n. 54,4, em frente á Matriz Cristo Rei. n
i! '0 =:
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Rêspingos
POLITICOS
O mais ilustre de todos os

arrivistas aqui aportados nos úl
timos tempos, teve que deitar

falação, dizendo que não renun

cia, porque não é disso, porque
está 'com a candidatura C. Ra

mos, porque é patriota, salve,
salve, E ii gente fica matutando
como pode um quadragésimo
sexto suplente de vereador no'
Rio de Janeiro, ter a ousadia
de pedir os votos dos catari
nenses. Os catarinenses são do

trabalho e o senhor Doutel é
"trabalhista" das boites de Co

pacabana ... Impingido uma vez

ao eleitorado catarinense, andou

pelo Rio" jactando-se da boa fé
e da candura dos catarinenses.
"São uns trouxas. Tive 27 mil
votos em 27 dias de campanha".

São uns verdadeiros queru
bins os porta-vozes do senhor
C. Ramos. Julgam os catarinen- .

StS um punhado de símpI:ótfôs.
Quando Irmeu foi' candidato
antes, chamaram-no de colono,
como se o título fôsse desonrá. ,

O tiro saiu pela culatra e "Iri
neu obteve vitória esmagadora. c

Agora, escrevem pelas páginas
de seus jornais que Iríneu nun

ca foi colono. Desdizem-se em
tudo, os cândidos porta-vozes
da oposição. E, hão de convir,
'batatas verbais anda plantando
o senhor C: Ramos, ao recomen

dar o plantio de farinha de
mandioca, agradecer as corôas
de flores nos comícios, almoçar
os SS e os �RR d'e suas' estu
pendas orações tribunícias ..r.:

Precisa-se
'

Alfaiates
Informações na

Casa Pereira

Confecções finas

para senhoras

CasaErlita

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoàn-a Sl.Iissa
di Guilherme r A. Souza

Rua Eugenio de Souza

;,.,

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, que é a

da Casa do Canto.

Se a

CASA LANGER

DR. ROMEU. FERREIRA
DENTISTA

Especialidade:

Extra�ões; Dentaduras, Pontes moveis ett •.

Horário: pela manhã das 7 às 8 e das 11 às 12 horas
á tarde das 13,30 às 1'8 horas.

/

Rua Felipe Schmidt, 775 - Canoinhas S. C.

ELETROFRIO S/A � Refrigeração em Geral
,

Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras Comerciais,
Câmaras Frigoríficas e Fábrica- de Gelo

Distribuidores nesta Praca
/ ,.

:
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HOSPITAL CRUZ SOCIEDADE
ESPORTIVA
PALMEIRA_S

A Sociedade Esportiva Pal

meiras, comunica a V. S. que
em Assembléia Geral Ordinária
realizada dia 7 do corrente vl
passado, foi eleita sua nova no

va Diretoria, a qual ficou assim
constituida:

Presidente de Honra: Ernesto

Koch; Presidente: Orlando Nas
cimento; Vice- Presidente: W01-
frido Witt;. 1°. Secrelário: João
Batista da Silva; 20 Secretário:

Epaminondas Simões; 10 Tesou
reiro: Rochbacher; 2°. Tesoreiro:
Delfino Koch.

Consêlho Fiscal
. Pedro Perucci; Manool Grane
mann Costa e Waldemiro Wer
ka,

Consêlbo Técnico
Paulo Maieski; Antonio Vai

.latt e Ovidio Franco.
Guarda Esporte: Antonio Vai

. latt. Departamepto Médico; Dr.
Mario Mussi, .

Sendo o que se nos apresen
ta para o momento, no ensejo
apresentamos os nossos pro!es
tos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente

PI Sociedade Esportiva Palmeiras
Orlando Nascimento

Presidente

SANTA
Movimento de Hospitalisação

durante o mês de julho de 1960
ENTRADAS,

Cr$ 176.242,OU
8.400,00
l.340,OO
7.942.00

AiI!Íistencia Hospitalar e medicamentos
Extra, Salas de Parto
Amhulancia
Curativos e aplicações extras

Mantimentos diversos cf. notas

Despesas gerais e louças
Ordenados
Ambulancia
Rouparia e Colchões
Farmacía - extraordinarlo
Medicamentos pj farmacía

SAlDAS

66.510,00
25.490,00
29.800,00
2.827,00
5.112,OO
3.956.00
60.229,00

Totais '193.924,00
GASTO COM POBRES INDIGENTES C/MES:

15 pobres indjg, dia rias e medicamentos

MOVIME�TO DE ENFERMOS
Existiam 22 • Entraram 88 - Saíram 79 • Falec. 5 - Ficaram 26.

Csuoinhas, 31 .de Julho de 1960
lthass Seleme

Tesoureiro

193.924,00

Cr$ 28.390,00

João Seleme
Presidente

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

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 30,00, colecionando-as,
ii partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,OO

1 em prêmios oferecidos pelo Estado.

Pore
O problema

.
das grandes

cargas

apresenta

a nova m e di de de quilQmetragem

o pneu de caminhõo mais forte e durável jamais construído!

• 60 % mais borracha na banda I

muito mais quilometragem
• tração mais firme:

seguronça em-qualquer estrada

êste novo e maravilhoso

pneu, consulte-nos sem compromisso

MERHY SElEME FILHOS
TRÊS BARRAS STA. CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1
•

•

Ufl1a vez por semana ...

CACHIMBINHO
Amigos, bom dia, Sentei-me à maquina para iniciar esta era.

nica, com o espirito um tanto revoltado, sentindo no Íntimo uma sen

sação de derrota.

Explicando - Estavamos habituados à frequentemente assis
tir uma orquestra de renome nacional ou internacional. Aí então sur

gia o João, censurando a tudo e a todos. Não po�eria conceber a

idéia de ter-se um baile no meio da semana, e, muito menos de ver

anunciado uma orquesta extrangeira.
Mas afinal. no que pése o sacrifício de uma mela duzia de

entusiastas, tinhamos bons espetáculos, com que enchiamos nossas VI

das com um pouco de alegria.
Hoje paradas, nossas entidades são alvos de críticas das mais

desencontradas e absurdas. Novamente, o João entra em cena.

Havia sempre e existe até hoje, entre nossos Clubes. uma

cooperação mútua, graças a que, Canoihas até pouco .tempo atráz, era
tida como uma das cidades de vida social intensa.

O barco navegava, mas, teria por força das circunstâncias, �e
encontrar a resistência .do oceâno. brávio e ameaçador e que um dia
traria o barco de volta á praia, serena, mansa e acolhedora. O barco
havia avançado demais, sem que seus ocupantes tivess�m olhando para
o sua fragilidade, sem compreenderem que não poderiam chegar onde
pretendiam.

-

.

Foi que aconteceu; avançaram demais e houve a saturação e

a .necessidade de uma pausa, o que muitos infelizmente não querem
compreender.

Acham êstes que, Canoiuhas socialmente regrediu e que os

respcnsaveis pela parte social de nossa terra, cruzaram os braços, do
minados finalmente pela carga dos sacrifícios.

E aqueles que assim pensam e assim falam. são justa.mente
os que nunca, em ocasião nenhuma, deram pelo menos seu apoio mo

ral. Agiram e agirão como eternos derrotistas, avêssos a tudo e a to-
.

dos, inimigos de qualquer iniciativa, brindando ao fracasso e �en?s.
prezando o sucesso. Tenho cançado de escutar em rodas de cafe, de

duções mais absurdas e o peor, endossadas .por pessôas cultas que
afinal deveriam compreender que, se uma sociedade nos trouxe uma

.

grande orquestra para um baile, a sua presença apesar de solicitada,
não foi exigida e muito menos forçada.

São coisas da vida. Quando se faz algo, existe o João que con

dena que faz comício; se não se faz nada, lá vem o mesmo João a

reclamar e é aplaudido pela rodinha, somente porque êle é um . Joã•
Alguém.

São coisas da vida, mas coisas que "chateiam", mormente
porque êste João nunca t'eve a oportunidade de- estar em camisa d.
7 varas.

L6go, muito 16go mesmo, terei novamente a chance de v_er e
João, cercado pela mesma "rodinha" a dizer, mastigando o seu cigar..

ro de classe "para que tanto baile etc. etc."
Coisas que chateiam porque, por incrivel que pareça, o Jola

nunca foi visto num baile. quem entende O João . . • .. ninguém.
Por hoje é s6 e até a pr6xima semana, .

IIRtIVO MILITAR
"Campanha do Alistamento Militar em 1960"

J
A ., I' t . S

.

M"litar?"..
ovem, voce, ja se a IS ou para o ervrço 1 •

ATENÇÃO ESTUDANTES! - A lei do Serviço Militar em

seu artigo 140,. diz que, nenhum brasileiro
••�ntre 17 a .4�, anos

de idade, poderá, sem fazer prova de que está em dia com

suas obrigações militares: "MATRICULAR-SE OU PRESTAR
EXAME EM QUALQUER ESTABELECIMENTO DE ENSINO".

Portanto, urge que te alistes para o serviço Militar se j�
completaste 17 anos de idada.

.

Os Diretores dos Estabelecimentos de Ensino em todo o

Brasil por ocasião das matriculas são obrigados à exigencia des

sa prescrição da Lei do Serviço Militar.

(Nota Do. 8/C-I. 960).

Botafogo Esporte Clube
(CONCLUSÃO DA PAGINA ANTERIOR)

Conselho deliberativo
Lindolfo Kloppel, Victor Kuminek, Augusto Martins, Arge.

miro Bueno, Antonio Gungel, João �ereira, Sa�vador Ferna��es. R.auI
Sarda Irineu Roeder Orlando Nascimento, Joao Rosa. Emílio Dirs
ChíJ[Jb�1 M ichel Sele�e. Oerby Fontana, Onelio Wichnieavski, Silvino
Voigt, QctBvio Wagne», Ovandi Guttervil, Dario Santos e Luiz Paker,

Deparfamerrto social
Dr. Waldemiro Bubniak, Waldemiro Olsen, Balila Dal.86,

José Kawa, Dr. Grimaldo Costa Furtado, Vicente Dam.brovs.ki, :\fonso
Fleith Evelssio Coelho, Sebastião Gonçalves. Horavio Hlpohto da
Silva 'Carlos Bayrestorff Moacyr de Paula e Silva, Guilherme de :

SUIJZ� Deodate de Lima, Ney Cordeiro, Galdino Fuck, Tufi Nader,
Yalu Ribeiro. Farid Nader. Mario Gungel, Guido Fuck, Amo Hoí
Iman, Almeriodo 'Nunes e João Dirschnabel.

Departamento de propaganda
Nilton J. Beyrestorff, Altamiro Ricardo da Silva, hhaslI Selem.

e Arthur Curt Mende.

Conselho tecnico esportivo
"A cargo dos Diretores".

Na ausencia de outro, firmo Agradecendo
W'almor A. ràrtado

• '. ", lO

,
,
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Hoje: o sr. Ervino Fleith;
a sra. dna. Vitalina esp, do
sr. João Greinert; a srta. Na;
talia ·Krisan,· os jovens Ionir
Vicente 'de Lima; de Curitiba
e [oão Piechonkoski; os me

ninos � iegando filho do sr.
José Grettin e João Reinaldo
filho do sr. Idalino F. Tu lia.

Amanhã: o· menino Carlos
Henrique filho do sr. 'Walde·
mar C. Stange; os srs. Lou..

renco Buba; João Orgekoski
e Dirceu de Oliveira; as sras.
dnas. Estefaniá esp, do sr.

Antonio Sconhetzki e Mada
lena esp. do sr. Kaissar Sakr;
a srta. Hilda de Paula e Sil
va; os jovens Waldemar Hautt
e Floriano Grosko_PT.. . .

Dia 15: o sr. Vitor Pereira;
a srta. Maria Luiza Voigt;
o menino Assis filho do sr.
Dionisio A. Orgekoski; as sras.
dnas. Rosa esp, do sr. João
Maria Corrêa,' Izabel esp, do
sr. Honorato B. Pacheco,' A
polonia esp, do sr. André
Czarnik e Donatilia esp, do
sr. Alcides Gomes.

Dia 16: o sr. Honorio Corrêa;
Wilmar Roque filho do sr,
Waldemar Frantz; o iouem
Ilavinõ Roque Gonçalves; a
sra. dna, Rutina esp. do sr.

Ieidoro Kretser os srs. Donal.
do Hottmann; André Czar»

. nik e Liberato [ase Gonçalves.
fi Dia 17: 'u menina Marisbela
filha do sr. Hans Comitti; O

menino Ari filho do sr. Ni»
caldo G. Padilha; as sras.

dnas. Laudelino
, esp. do sr,

Pedro Paulo Koller e Helena
esp. do sr. Vitor Burziaki: os
srs. Fidelis Carvalho do Pra
do e Alfredo Grosskopf.
Dia 18: as sras. dnas. Pau

lina esp. do SI. Carlito Craut-

tchychyn e Diuair esp, do sr.

Max Wachtel Fo, os meninos
Aldo filho do sr. Horst Win.
ter,' Irineu filho do Sr. Icodolfo
Froehner e José Roberto filho
do sr. Conrado Grittens; a

srta. Alice Helena Kretzer; a
menina Angela Raquel filha
do sr. Juliano Wendt; os srs,
Nelson Azeredo Coutinho e

"Ari Cornelsen.
"-

Dia 19: a S1a. dna. Norma
esp, do. sr. Darcy Wiese; os
meninos José Ricardo filho
do sr, Alvaro Mallon,' Hitano
filho do sr. Donato Huack;
Iais o João filho do 'sr. Jaâo
Taooráski e Romeu filho d;
sr. Otto Hoeptner; O jovem
Erminaldo Piecztirka; os srs ..

Emílio Guebert e Siloadaoio
de Almeida Medeiros.

Nossos parubeiis.

PRECISA-SE

arcineiros.
Informações com

FischerH. & (ia.
,

Rua Eugenio de Souza, 299

VENDE-SE
uma casa residencial,
à Rua 12 de Setembro.

.

TRATAR com

BALILA �o

Lês para
Casa Erlifa

Deputado Aroldo Carvalho
"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 • Apartamento 801

Fone -47.9206 • Copacabana. Rio de Janeiro

Plataforma de Govêrno
Conclusão da última página

-

35 _:_- Empenho junto ao Govêrno do Estado para a construção
do Fórum - Cadeia Pública e Delegacia de Policia;

36 - Empenho junto ao Govêrno do Estado para a transforma
ção da Delegacia Especial em Delegacia Regional;

37 --'- Política de Assistência durante o meu Goy_êrno;
38 - Empenho junto. ao Govêrno do Estado, para a instalação

de um Pôsto da Acaresc - lavoura dirigida;
�

39 - Apôio ao esporte de qualquer natureza. 'Estímulo a 'inicia
tiva particular nesse .sentido.

40 -- Esforços no sentido de ser instalado o serviço de aguas e

êsgôtos. -

I

Comissão de
- Ano 15 • CANOINHAS • S. Catarina, 13 de Agosto de 1960 - N 603

Energia Elétrica
Of. 3,24/60
Florianópolis em 13.460

Presado Senhor;
Através da Associação Co-

mercial de Canoinhas, tomei co
nhecimento de que a Rigesa
S/A, pretende construir urna

fábrica de celulose -no muni

.cípio de'Canoínhss.

Assim, como Presidente da
Comissão de. Energia Elétrica,
órgão técnico- jurídico-adminis
trativo do poder público esta-.

dual, solicito-vos o especíal-ob
séquio de enviar detalhes quanto
à instalação dessa indústria, que
certamente terá alto significado
econômico para o nosso Estado.

Renovo, no ensejo, os meus

protestos de. elevada estima e

distinta consideração.
asso Eng. José Corrêa Hulse

Prsite. Comís, Energia Elétrica.

Ilmo. Snr,

J. D. Weeler

M.D. Presidente da Rigesa S/A
celulose, papel' e embalagens
VALINHOS, Estado São Paulo.

RIGESA S/A
Valinhos, 17 de maio de 1960

A
. .

Comissão de Energia Elétrica

Florianópolis, SC

At. Eng. José Corrêa Hülse,
Presidente

Presado Senhor:
Formulamos a presente em

resposta à sua carta do dia 13
de abril último.

.

A Rígesa S/A realizou com

pleto estudo técnico e financeiro
da instalação de uma fábrica de
celulose

.

em Três Barras, Cs
noinhas, para prcduzir inicial
mente 150 -toneladas diárias.

Sem outro motivo, firmarr:o
nos atenciosamente

'

RIGESA S/A
Celulose, Papl"l e Embalagens

asso John a Wheeler
Diretor-Presidente.

Botafogo Esporte Clube
Canoinhas, 4 de Agosto de 1960.

.

Do Presidente do Botafogo E. C. Ao Sr. Diretor do Jornal
"Correio do Norte" ......::.: Canoinhas - S. C.

,-

DOMINGO. á. 14 horaa - Censura Livre

" Godzilla, O>Monstro do Már

DOMINGO _ �I 17 hora. � Censura, livre
.

,
as 20 ;boraa Imp, ate 14 anos

ARCO DO TRIUNFO
Cf Charles Boyer, Ingrid Bergman, Charles Laugton,

Louis Calhern, Ruth Warrick

Grandioso drama baseado no celebre romance de
"Erich

-

Maria Remarques".

Segunda feira - Matinée às 14 horas

Um °formidavel farwesta
..

,

NOSSO BAR Entretanto, dado 8S circuns-
tâncias do mercado e do desen-

.

I volvimento da indústria nacional

Tricet de celulose e papel, a' Rigesa
, S/A -modificou seus projetos i-
.

mediatos, dando
�

andamento a

um plano intermediário em suas,

expansões, ampliando as insta-

Ilações industriais de Valinhos,
Estado de São Paulo continuan
do, porém, com os serviços de
reflorestamento em Santa Cata
rina para assegurar o futuro
suprimento de matéria prima
para a fábrica' àe Três Barras .

A presente expansão industrial
em Valinhos só será terminada
no exercício de 1961 e reque-
rerá um investimento de Cr$
350.000.000,00, o que será exe

cutado com auto financiamento
da' emprêsa.
Assim sendo, na ,impossibili

dade de impulsionar o ritmo
de expansão fabril com acele

ração superior a que presente
mente imprime aos seus inves-

timentos, a Rigesa S/A teve que
adiar os planos executados para
Três Banas, para reconsiderá
los somente no exercício de 1962

quando as condições do mer

cado terão que ser. núvamente

re-estud�das.

- ..

Presado Senhor:
" Tenho a satisfação de comunicar a V. S. que em reunião da

i\SSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, foi eleita e empossada a Di.
reteria do Botafogo E. C. para o ano' de 1960/61, constituida na se-

gÚinte forma:
.

Homenageados do ano ,
.

Rafael Di Lascio, Oldemar Mussi, Alfredo de Oliveira Gar
cindo, 'I'ercisio Schaefer, Raul Roeder, Luiz Damasco de Miranda,
Albino R. Budant, Dr. Haroldo Ferreira, Benedito Terezio de Caro
valho Neto e Dr. João Collodel.

Presidente de honra Dr. Mario Mussi.

Conselho de administraçãó .

.

Presidente Walmor Furtado; Vice- Presidente Sady Seleme; L'
Secretarie Antonio Valatti: '2' Secretario Nelson BOBse; I: Tesoureiro
Clemente Pieczarka; 2' Tesoureiro Dr. Oliverio .Iosê Gomes; Secretario.
Geral Nivaldo Hoeder ; .Consultor Jurídico Dr. Nilo Rio Bastos; Ora-
dor Dr. Acacio Pereira.

.

Conselho Fiscal
Antonio Gonçalves, Ludovico Dembrovslci," Agenor Vieira.

Corte, Dr. Paulo Cardoso, ljelson Ziperer e Domingos Coelho.

(CONCLU:� NA QUARTA pAGINA)
-

- 28. Feira • ás 20 hora. • Proíbo até 14 ano•• REPRISE

ARCO DO TRIUNFO
38. e 4a. Feira - á. 20 -horas - Imp, até 14 anos

DE CARN E SOMOS
c/ Marga Lopes, Carlos 'Rívas, José Elias Moreno, Luiz
Galhardo, Linares Rivas, Amanda del Alamo, Sara Guash

Um drama do cinema mexicano

5a. e 6a. Feira - ás 20 horas - Imp, até 18 anos"

RIFIFI
cf Jean Servais, Marie Sabouret, Magali Noel
O que jamais se ousou mostrar na téla, com

tanta violência e verdade.

AGUARDEM:

Arrombador de Cofres - Ana de 8roklin
Irmã Letizia, etc ...

PARA FERIDAS�l
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
E_SPIN.f-0S, ETC.NUNCJ=l EXISTIU IGU�L
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CORREIO DO NORTE

ERLITA

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
para beneficiar madeira
DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC e MAREK
I�formações: Z. Ciardndo & KnUppel 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 CeI. Albuquerque, 201 (defronte do Posto Essa)

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.' . "

RADIOS PIONEER
A vista e em suaves prestações

PA 2 PT 3 Transistor,

PA 12

J. Praça Lauro Müller, 751
Fone 125 - Caixa Postal 76
Canoinhas � Sta. CâtarinaCôrte

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
nha, "Seu, Talão Vale Um' �ilhão'� bastando

simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

"

PRP de Concórdia: apoio total a Irineu

20 Automóveis Dauphine 1960
ao Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão

ao Refrigeradores A.DMiRAL 1961
ao Fogões Wailig VISORAMIC
ao Máquinas de costura RENNER
500 roupa.s RENNER

Revendedor Renner casa PEREIRD IR a casa da, boa roupa
Ruo Getulio Vorgos, 882 . Telefone: 298 . CANOINHAS

L",;,,"'."';"_�·

<;
De todos os quadrantes do

Estado de Santa Catarina, sur
gem os pronunciamentos favo
ráveis ao Sr. lrineu Bornhausen.
'A p- ópria imprensa oposicionis-

I ta tem que se recolher ao mu

tisrno :e aceitar a irremediável
e incontestável realidade; De
todos os partidos políticos sur

ge a solidariedade desinteres
sada a Irineu. O Diretório Mu

nicipal do PRP de Concórdia,
enviou telegrama ao senador Iri
neu Bornhausen, comunicando
a adesão daquele órgão do Par
tido' de, Representação Popular.
O telegrama, assinado pelo Pre
sidente 'e pelo secretário geral,
do PRP de Concórdia, diz o

seguinte:
"Temos honra comunicar ilus

tre co-estaduano Diretório Mu

nicipal do Partido de Represen
tação Popular de Concórdia lhe

hipoteca irrestrita solidariedade
candidaturas govêrno Estaoo.
Cordiais Saudações. JOÃO AL
FREDO SCHNEIDER, Presiden
te .. OSCAR FINGER, Secretário
Geral".

As adesões e as expressões
de solidariedade encontradas pe
lo sr, Ir íneu Bornhausen em to

pos o recantos do Estado, não

Dia 28

13·8-1960

podem ser negadas, porque es- crescente impressionante, con

sas adesões vêm assinadas, são firmando que a candidatura de
.

expressões corajosas da vontade 'lrineu, a esta altura, não per
da gente barriga-verde, E elas tence mais a seu partido, e sim
se repetem, diáriamente; num ao povo de Santa Catarina.

.

" ......� .'

\ --'----

Carta '�e um laYra�of
Meus amigos lavradôres, estamos perto das, eleiçÕes, de 3 de

outubro. Precisamos saber a quem daremos o nosso voto. Conhecer
bem 08 candidatos. Conhecer o passado de lutas. Saber quem real
mente trabalha pelo nosso, progresso e tem interease pelos lavradôres.
Uma pessôa - um homem iâ é vosso conhecido. Está por duas �.lei.ções na Associação Rurai de Csnoiuhaa. Esse homem é ALFREDO
GARCINDO. Trabalha dia e noite por nós lavradores'. Escreve sem

pre a DOlOSO favor. Vai sempre a Capital do n08SO Estado pedir
para os lavradôres. E'um homem que merece o nosso voto, - o voto
do lavrador reconhecido. Tem o senhor Alfredo Garcindo muito in
teresse pela nOSS8 agricultura, Já demonstrou de quanto é capaz. Ele
está sendo ajudado por outro amigo dos. lavradores - o dr. Heneau
Cubas. São .dois homens que merecem e merecerão sempre o n\iJlso
apoio para qualquer cargo que se candidatem.

O senhor ALFREDO GARCINDO eleito Prefeito do nosao
Município, será um otimo administrador. Amigos lavradôres, não dei.
xem de votar em ALFREDO GARCINDO PARA PREFEITO eál 3
de outubro.

Serra do Lucindo, em 8 de agosto de 1960.

Dionizio Andronico Orgecoski
Lavrador.

Sorteio

Compre agora
sua nova

�OUPA
:: �

, '-

!/!l"

GRANDE CONCURSO

NA BOA COMPRA ESTÃ SUA BOA SORTE I

2� mil cruzelros em

com-I
�om as Cautelas Milio.

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

A
-,

TRES SORTEIOS

31 de dezembro

Confi e na sua boa estrêlo
comprando no Revendedor
Renner deste cidade

Sob a responsabilidade da Rádio Bandeiranles S, A. Carla palenle l�S

b ',_
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Ano 15· CANOINHAS - S. Catarina. 13 de Agosto de 1960 - N. 603 A tradicional festa de
"São Bernardo'" dia
21, em IVlarcilio Dias
A Comissão da Capela de

São Bernardo em Marcilio
Dias, organisou para 'o dia

21 do corrente, um vasto .e

bem variado programa para
o assentamento da pedra
angular da nova Capela.
A fim de facilitar o trans

porte das pessoas interes
sadas em participar da ,mo
numental festa, a Comissão
deixará a disposição dois (2)
onibus; o 1. sairá de Felipe
Schmidt às 8 horas da ma

nhã, chegando em Canoinhas
às 10 horas e seguindo às
11 hrs. para o local da festa.
O 2. onibus sairá de Três
Barras às 10' horas, direto

para Marcilio Dias. 2

A Politica
Quanto mais se aproxima' 3 de

outubro, tanto mais intensa se

torna a campanha eleitoral, pois
todos os partidos e candidatos
querem alcançar a vitoria. E' bom
e justo que assim se faça pois a

democracia é urna das mais belas
conquistas do povo que tem o

direito' de escolher os seus go
vernantes.
/ A imprensa tombem redobra
as suas atividades. Justamente o

"nó da questão" muitas vezes

está em jornais e iorualêcos, pois
09 que escrevem para serem lidos,
nem sempre' sabem distinguir a

. critica construti vá de um Ielafo.
rio vulgar. A liberdade demoorá
tica - é claro - não DOS pode
dar o direito de dizer tudo sem

mais nem menos porque ela Dão
nos dispensa do cumprimento do
dever da civilidade.

Ao lado da hôa imprensa, cir
culam

.

pelo Brasil periódicos que
não estão a altura de sua missão,
iludindo aos menos esclarecidos e

que até não vacilam em fazer
uma reprovável exploração dos
sentimentos religiosos do eleitor
desprevenido.

,

Anos atráz, alguém colocou-me
nas mãos uma folha de jornal
com essa recomendação: "Leia isso
e mostre aos seus amigos". De

- fato, li. e depois exclamei com

com toda convicção: Não obstan
te a ignorância seja um grande
mal, - bendito seja o analfabe
tismo de muita gente bôa, por
que sendo assim, ela não se con

taminará com escritos de' baixo
quilate" .

Os jornais, por mais modestos
,

que sejam, têm 8 sublime tarefa
e o dever de proporcionar 80S

seus leitores uma orientação sadia
dizendo sempre 8 verdade, apre,
sentando os Ia tos tais quais eles
,existem na realidade.'

Há jornalistas que antes do
pleito parecem bradar a plenos
pulmões, querendo convencer ins
tâotaneamente a todos ... Mas,
em primeiro lugar êles próprios

Jornais
J. WZOREK

deveriam convencer-se de que a

obra de instruir, esclarecer e fi
nalmente. por assim dizer, -

conquistar a opinião do leitor, só
se consegue com um longo e per
severante' trabalho, pois ,o "fogo
de palha" que se acende repen
tinamente antes das eleições para
logo depois se apagar, só pode
confirmar a existencia de fanatis
mo momentâneo e improducente.

Falecimento

Ao contrário, as ideias, os tra
balhos que geram algo de positivo,
- exercem 1:1 benéfica influência
durante muitos anos, pois 813 bôas
obras, nada têm de transitório a

não ser a sua duração" material. Faleceu dia 7 do corrente,
o sr. RUDOLF HOEPFNER
lavrador e chefe de numerosa
familia, residente à Estrada
Marcilio Dias,
O extinto que contava a

auançada idade de gO anos,
,

gosava de muita amizade no

seio da familia marciliense.
-,

"Correio do Norte" embora
tardiamente, apresenta sen»

tidas condolências.

Precisa-se
EMPREGADAS,

Apresentar-se no

HOTEL OURO' VERDE

ATENÇÃO
Aproveite comprar agora a sua máquina de costura

'C"S I N G E R�'t
com apenas (r,$1.900,00 de entrada

e o 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.
" S 1 N G E R" a Máquina que dura gerações.

Peça uma demonstração aos Agentes .autoríza
dos "SINGER" em Canoinhas.

Comércio e Indústria H. JORDAN S;A.
Rua �etulio Vargas, nO. 562 2x

ERCEARIA �ONTE lIBANO�
d e A D I B S A K R,

ACABA DE RECEBER «DOCES ARABE8»
,

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

Plataforma de
sentada pelo
PREFEITO
GARCINDO

Govêrno apre
candidato a

AL�'llEDO
da LJ DN

Teve' excelente repercussão no meio da população de Ca
nqinhas, a plataforma do govêrno do candidato a Prefeito pela
União Democrática Nacional, Alfredo Garcindo. Para quem co

nhece
.

a capacidade de realizar do presidente da Associação Ru
ral - autor de duas belíssimas exposições, sabe que ele faz mes
mo. 'Promete e cumpre,

Transcrevemos na íntegra, síntese da plataforma de govêrno:
, 1 - Conclusão do Aeropôrto;
2 - Construção do Stadium Municipal;
3 - Instalação .{a Bibliotéca Municipal - fusão com a BIC;
4 Terceira Exposição Agro Avícola Industrial - Comemoração

de Cinceentenário do Municipio em Setembro de, 1961;
5 Calçamento da rua Vidal Ramos em toda a sua extensão, até'

o encontro com a, dna. Francisca, no Alto das Palmeiras; ,

6 - Macadamisação e calçamento da Caetano Costa até a ponte
do Agua Verde; onde termina o perímetro urbano;

7 - Calçamento até o Hospital inclusive as ruas laterais;
8 Construção de uma praça defronte ao Hospital;
9 - Calçamento da rua que leva ao Ginásio Santa Cruz, inclu

sive a ladeira;
10 � Calçamento das principais ruas da cilade e macadamísação'

das ruas transversais, facilitando o tráfego mesmo em

dias de chuva; ,

'

11 - Alargamento da estrada de Paula Pereira - Felipe Schmidt.
macadarnísação em todas as extensões;

12 � Macadamisação das sédes dos Distritos e assistência per
manente aos lavradôres com abertura de novas estradas
e assistência às já construídas;

13 - Reorganização do ensino primário municipal - ampla assis
tência aos prof'essôres - estudo de minha autoria revisado
pelo Departamento da Secretaria de Educação e Cultura
estadual;

14 Reorganização do serviço interno da Prefeitura;
15 Seguro agrícola a um mil cruzeiros "per capita" em cola-

boração com a Associação Rural de Canoinhas;
16 Desenvolvimento dá suinocultura. Importação de reprodu-

tores para empréstimo aos lavradôres;
17 Instalação de um frigorífico - estimulo à iniciativa privada;
18 - Estímulo a indústria - colaboração do govêrno municipal á

indústria e ao comércio;
19 Energia elétrica. Empenho junto ao Govêrno do E:"ta�o

para solução imediata do cruciante problêma. Contato
permanente com á Celesc e demais emprezas de energia
elétrica visando dotar Cancinhas de uma fonte produtora
permanente;

20 - .Me empenharei junto ao Govêrno Federal para a solução
definitiva dos terrenos da ex-Lamber. Ou a instalação do

Campo Militar - ou a solução das terras, tranquilizando os

lavradôres que desde a muito estão na expectativa de
uma decisão final:

21 - Abertura da estrada que liga o Distrito de Três Barras ao

quilômetro 17 da estrada estadual;
"

22 - Cantata permanente com os Orgãos de Classes do Município;
23 - Abertura da estrada ligando Alto das Palmeiras ,ao Salto

da Agua Verde � ligando e estendendo até Bela Vista do
Toldo (cruzamento);

24 - Calçamento da rua Major Vieira até a Associação Rural;
25 � Macadamização de todas as ruas recém abertas do Lotea--

,

mento "Stüber";
26 - Arborização do trêcho da Xarqueada até a "Ponte Iríneu

Bornhausen" colaboração com o DER de Canoinhas - vi
sando dar um melhor aspecto para o Cincoentenário do

Municipio; .

27 Aberturas de novas estrádas municipais, facilítando o trá-

fE'go dos lavradôres para o escoamento da produção;
28 - Instalação de novas escolas municipais onde fôr necessário;
29 .:_ Atenção com os humildes, favorecendo-lhes no que fôr

possível para minorar-lhes os males;
30 Contato com os clubes sociais do Municipio - procurando

retirar dêles as bôas idéias .e iniciativas para maior me

lhor engrandecimento do Municipio;
31 Atendimento as bôas sugestões apresentadas pelos indus-

triais e c(lmerciant€-b do interior e da cidade;
32 - Melhoria rias condições atuais dos operários e funcionários

da Prefeitura, dando maior confôrto em suas residências;
33 - Apôio integral aos lavradôres - em todos os sentidos e por

todos os meios visando aumentar a produção agrícola
do Municipio:

34 - Respeito as crenças religiosas, colaborando com as mesmas

para melhor fundamento do cristianísmo. � Apôio do Go
vêrno Municipal a toda a .iniciattva das autoridades cristãs;

(CONCLUE NA TERCEIRA, PAGINA)
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