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mens de lá? Os. seus comicios
têm sido sempre autentico des
file de infamias calunias e in

trigas. Em Felipe Schmidt até

quazi se verificava seria conflito

quando uzavam e abuzavam do
do direito de atacar ao nosso

candidato. A· infamias foram
tantas que o povo altivo de

Felipe Schmidt, mesmo os que
formam na coligação PSD PTB,
protestou energicamente, pedin
do que os

.

homens de lá, fossem
mais austéros em vozerio. Ago
ra, vestem-se de cordeiros e jo-'
gam-se em nova aventura de

anganar ao nosso povo, que
já os conhéce de sobejo, e sabe

T i I "M u I h e r Canoinhense •.•
\ '

Canoinhas, 19 -de setembro de 1960.
Snr. Redator do Correio do Norte e' Radio Canoinhas Ltda.

Lí com satisfação em seu jornal, a instalação do comité
feminino da UDN de Canoinhas. Com mais este órgão propagador :

das candidaturas de JANIO QUADROS, IRINEU BORNHAUSEN
e ALFREDO GARCINDO, não tenho mais duvidas sôbre a vitó
ria final de nossos candidatos.

Assim {! que, minhas palavras de hoje são para a mulher
canoinhense, mais como um hino de louvor a sua bravura, sen

timento e dedicação do que propriamente uma saudação por éssa
iniciativa, mas, sempre com a intenção firme de louvor aquelas
que são, renuncia de s� próprias, dignidade e perseverança:

Sim, mulher tua dignidadé é grande, tua missão é sublime.
E' .de suma importância o papel preponderante que exerces na

Soicedade. Em tudo vemos tua mão feminina és a eterna musa

cantada pelos poetas. Todas as grandes óbras tivéram por inicio
uma melher. Foi por intermedio de uma mulher e não de um

Anjo que 'veio ao mundo o Salvador. Vê tua grandeza. És tão

impor.tante que o Senhor legou à tí a função que um dia foi Dele;
dar VIda aos homens. Quem diria que a meninazinha que nasceu

hoje, fragi! pétala de flôr, transformar-se- á amanhã em mulher,
e mais tarde em mãe, dando origem a outro botãoztnho em flôr?
E's quando' te dedicas ao magistério, a mãe espiritual das almas,
estrela que' faz brilhar no céu da ignorancia a luz benéfica do
teu saber. Voemos até os campos de· batalha, lá encontraremos
a mulher heroína, pensando os feridos, santa, reconfortando os

soldados.
Tamberrf nos' hospitais tua presença nos comove. Desde a

eficiênte doutora a· humilde servente, todas contribuem para a

menizar o sofrimento que a vida prodigalizou .a
. todos. Descer

remos os nossos olhos a historia universal e ficaremos deslum
brados com .os exemplos magnificas de uma Anita Garibaldi; de
uma Joana D'Arc.

.

\

Quanto póde uma Mulher quando a� méta de seu ideal é
superior e elevada. Ela então será capaz de tudo, indo até ao sa

crificio de sí própria.
Mulher é sinônimo de sacrificio e de dôr. É' estar sem

pre pronta a renunciar a fazer muitas vezes a felicidade de outra
mulher. Sim, esta é a verdadeira mulher: a que possui três ata-
vios: sacrificio, dôr e renuncia.

.

Em nossos dias atuais apezar da condição da mulher estar
muito melhorada é ela ainda a vitima de govêrnos mal orienta
dos e mentalidades exclusivistas. Precisamos de nma reforma co

letiva e é justamente na escolha do Presidente da Republica que
reside o segredo de tudos os passiveis melhoramentos e de todas
as renovações. O comité feminino da UDN de Canoinhas, será
uma força poderosa que impulsionará centenas de pessoas de bem.
As cousas politicas, por elas defendidas, encontrarão, atravez de
suas palavras, grandiosa fonte de propagação. Homens como Ja
nío Quadros, Irineu Bornhausen e Alfredo Garcíndo, dotados de

espirito destemido e carater réto não batalham sozinhos. Espon
tâneamente, achegam-se a Eles pessoas interessadas na defesa de
tão justos empreendimentos. A colaboração da mulher canoinhensa
é certa, é espontanea. atravez de seus esforços, toda CANOINHAS le
vantar-se-á em unissono para eleger JA�IO, IRINEU e GARCINDO.

Estamos certos que em cada rua de CANOINHAS pulsa
um coração' feminino em pról dessas candidaturas, Galhardamente,
impulsionarão as massas para que a vitoria de nosso partido seja
não apenas uma vitoria politica, mas a vitoria do bem sobre o

mal, do certo pelo duvidoso.
.

E'<necessarío corrigir em nós este espirita de imitação ir
refletida que nos leva à rir com aqueles que riem, a chorar com
aqueles que choram, a ceder sobre um principio fundamental sim
plesmente por indiférença, ou, o que é pior, para fazer como to
da" a gente. A mulher pode e deve abordar os problemas capitais
que circundam o mundo moderno. Não deve deixar que sua co-

laboração tão indispensave.l.. .

E para terminar minhas palavras, lanço meu apelo às jo
vens, mães de famílía, às senhoras e, enfim, a todas as mulheres;
ergam com seus atos nossa patria, salvem com sua coragem o

nosso Brasil.
.

.

'

Do seu correligionário UDENISTA DAM.

...

Aman�ã na Pra�a Osval�o Oliveira,

Ano 15 Canoinhas, San'ta Catarina, 24 de Setemb;o de 1960

Diretores:
CAIXA POSTAL, 2 CIRGULA AqS SABADOS

',>:

Nós também queremos paz, e também
não fugiremos da guerra
o Barriga Verde, ultima edi

ção, diz que nós estamos levan
do o rumo dos acontecimentos

politicas para o caminho
. peri

goso dos ataques etc., e que eles

sempre se nortearam pela po
litica sadia, limpa e digna da

gente de Canoinhas.

Afinal... que querem os ho-

Celso falou e...

excluiu Canoinhas
O candidato Celso Ramos,

falando a imprensa na capital
do estado, relacionou as Cidades
onde conta' como certa a sua

vitória. O que nos chamou a

atenção na entrevista paga pe
los cofres 'do Sesi, foi que o

chefe do Pessedismo "esqueceu"
- de incluir Canoínhas no rol das
cidades onde tem como certa a

vitória da dobradinha do PSD
PTB. Demonstração de falta de
confiança em sua gente em Ca
noinhas? ??

Certeza do desprestigio dos
seus homens em nossa cidade??

-

Ou já terá riscado Canoinhas

\.do seu mapa admínístratívo f P ?

E agora José??? Desde já,
esqueceram Canoínhas j Y?

Dep. Querino Flack confessa no Oeste:
Colonos foram perseguidos antes de 1950!

São Miguel do Oeste - (Es- proibia perseguições e êles per-
.' pecial) - Falando em Vila Gua- seguiram com' Constituição e

racíaba, o deputado r do PRP, O tudo ....
senhor Quelino Flack admitiu

publicamente as violentas per-
seguições aos colonos alemães. Encruzilhada e . Vila Nova
no tempo do govêrno dos Ra
mos. Mas, em argumentação
gozada, disse que, agora a Cons

tituição proibe perseguições e

que estas não se verificarão. É
realmente, um deputado gozado
o senhor Querino Flack, porque, .

no tempo dos govêrnos pesse
distas a Constituição também

PRÉVIA ELEITORAL
Eis o resultado da previa e

leitoral realizada em Major Vi
eira, que como os demais dís
tritos e locafidades de nosso

Municipio estão formando co

,nôsco na luta por dias melhores:

Votantes .... 141' eleitores.
Estefano .. 9 votinhos

Collodel . . . . 14. votinhos
GARCINDO . 118 votos

Assim tem sido em todo' o
Municipio. Assim será em 3,de
outubro. Para o bem de Conoí
nhas. Para o bem de todos nós.

�erente: Il�ASS SmM[

com quem está a razão.

Não pedimos calma.. abso
lutamente. Exigimos, isto sim,
dignidade.
Não clamamos calma a nin

guem . .. em hipótese' alguma.'
Exigimos respeito.
Não queremos calma de nin

guem ., queremos' e exigimos
ponto final na mentira, na in

famia, na intriga, dos homens
que sentindo a incomoda com

panhia da derrota uzam e abu
zam do direito democratico de
falar ao povo.

/

Não queremos paz nem guer
ra . .. queremos verdade,

.

Queremos justiça. Nada mais.

•••
Amanhã, 20 horas, concentração monstro da UDN na praça Osvaldo de Oliveira para ouvir a pregação crvica

dos candidatos Irineu, Carlos Gomes e Alfredo Garcindo. De todos os distritos e localidades virão caravanas de
eleitores, anciósos para verem de perto os homens que representam' a esperança por dias melhores. Alem de
Irineu, Carlos Gomes e Alfredo Garcindo estarão também falando ao povo os Deputados Aroldo Carvalho e, seu

Dito, aindá nomes ilustres dá vida publicá do estádo Bárrigá-Verde.

Uma Retificação Necessária
Em nossa úlíma edição apre

sentamos o importante docu
mento enviado ao Governador
do Estado, onde colocamos co

mo originado na Escola Tecnica
de Comercio. Recebemos no en

tanto a retificação necessária, e
nos, apressamos em apresentar
nossas excusas. O memorial em
questão foi enviado ao. Gover
nador Heriberto Hülse pelo, pro
prio Circulo de Estudos e Pes

quisas Educacionais de Canoi
nhas, o já tradicional CEPEC,
levando em seu conteúdo as

reinvidicações justas daquela im
portante associação.

Contagiante o entusiasmo ve

rificado' nos dois comicios de
ontem, realizados pela já tra
dicional Caravana da Vitória
Udenista, que contou com a

prasença dos deputados Arolde
Carvalho e Seu Dito e do fu
turo Prefeito Alfredo Garcíndo.

Encruzilhada, as 17,30, reuniu
apesar da hora impropria de
um dia util, aproximadamente
300 pessoas que foram ouvir
de perto a pregação civica dos
homens que lutam por dias me
lhores. Depois foi a vez de Vila
Nova prestar a sna homenagem
ao candidato do povo, Alfredo
Garcindo. Grande massa humana
tomou completamente o local
da concentração cívica e aplau
-díu com entusiasmo impar a

pregação dos homens Udenistas.
Demonstrações expontaneas des
sa natureza, e que nos confir-
'mam o ponto de vista de que
nada mais' nos afasta da vitória
em 3 de outubro;

Quadro 'demonstrativo das
pretende realizar

obres que o

em . Canoinhas,
candidato d a coligação:
se E L E I T O f ô r : .'.
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ce�REIO DO NORTE

•

24.9·1960

Para a grandeza do Brasil - progresso de Santa Catarina e desenvolvimento de (enolnhas votem em:

� JANIO QlJADROS p�ra:; Presidente' da República �[LTON .CAMPOS
Presidente IRIN EU BORNHAUSEN para Governador do

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA para Vice Governador
AL�'R E DO G ARCIN DO para Prefeito Municipal

para, ·Vice
Estado

do 'Estado
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Majo'r Vieira, 490 Cano'nhas

Advocacia em geral, especialmente crime

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

José \ Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Dr'.' José BoniFácio da Silva
ADVOGADO

Questões Civeis, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhaa
Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 hora li

I Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum) I.

ITAIÓPOllS S. C. '

'<,
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Oficina

.Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preFerida

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
./

Ven<las à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

�"""""""""""."""BB"""
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55 O financiamento de construção da casa própria feita pela ii
Ii Caixa Econômica. Federal de Santa Catarina II:: ----r -_ ---

:1
1 -

5: depende exclusivamente do montante de seus depósitos. iE

i; Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 5i'
5E suas reservas em, depósitos na EE
- � "

55 CAIXA ECONOMI�A FEDERAL� DE 55
II SANTA CATARINA. 51
- "
- H
iS Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de 55"

-

jj Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ,55
� H
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Registro Civil
EDITAL

Alfredo Pereira, Escrivão de
Paz do Distrito de Bela Vista
do Toldo, Canoinhas Sta. Ca
tarina.

Faz saber que pretendem ca

sar. Paulo Kucarz e Anita Co

laço. Ele, natural deste Estado,
nascido em Canoinhas no dia
15 de Fevereiro de 1939. lavra
dor, solteiro, residente em Co
lonia (Juro Verde neste Distrito'
filho de João, Kucarz e de D,
Catarina Kucarz residentes em

Pulador Distrito de Major Vi
eira. Ela, natural deste Estado.
nascida em Canoinhas no dia
23 de Junho de 1940, doméstica,
'solteira, residente em Colonia

Ourq Verde neste D!strito, filha
de ' Sebastião Lourenço Colaço
falecido, e de D,. Rosa Theodo
rovícz, residente em Colonia
Ouro Verde, neste Distrito.

Apresentaram 'os documentos

exigido pelo Código Civil art. 180.
Bela Vista do Toldo, 10·9- 60.

Alfredo Pereira
Oficial do Registro Civil

CONTRA
a miseria, o mau governo,
a inflação. o analfabetismo,
Você tem uma arma:

O.V'OTO
Defenda-se, votando bem.

Loteamellto João Ssbatke
ALTO DAS PALMEIRAS
Otimos lotes á sua esco

lha, para residência ou in-
dústria.

.

Grandes facilidades.

Informações com Eduardo'
Vachinski em' Alto das Pal-

/

meiras.

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de GUilherme' J. A. Souza

Rua Eugehio de- Souze

Confecçoes finas

para senhoras

'Casa Erlitél

lxa

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
para beneficiar madeira'
Dl\S AFAMADAS MARCAS:

.

FLAMENGOfll
É indiscutivelmente o que de melhor existe

em PENTES, porque são fortes e inquebraveis.

CASA LANGER
.

Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS
..

Comunica que recebeu dirétamente, -a seleção
compléta, de todos os tipos e tamanhos.

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..

'FA-MAC· e MAREK
.lnforrneçôes: Z. Ciarcindo .& Knüppel Ltda.

,

CANOINHAS S. C.

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,
á 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$1.700.000,00
em prêmios oferecidos pelo Estado,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"A Classe de 1942' está convocada para o Serviço Militar
para seleção e inspeção de saúde no Quartel dá Policia Militar', em Canoinhas, nos dias

outubro a 5 • "de novembro de 1960
Apresente-se

29 de
Ano 15· CANOINHAS - S. Catarina, 24 de Setembro de i960 - N. 609

Dia 26:' as srtas. Arlete
Voigt e Lucilia Stoeberl; a

sra. dna. Luisa esp. do sr.

Ernesto Koch; os meninos Ru
bens-filho do sr. Alberto War.. ,

denski e Helio R.oberto filho
do sr. Roberto Radke o' sr.

Altino Rosa; as meninas Te
rezinha filha do sr. Felix Bia»
leski e Alda Maria filha do
sr. Altino Rosa.

Dia 27: as meninas Sonja
Valei filha do sr. Lauro Mi"
chel; Maria de Fatima filha
do sr. José de Lima e Zecleide
Rita. filha do sr. Fidelis An ..

gdo Dadalt; as sras. dnas.
Nair esp. do sr. Fernando
rreiberger e Getulia esp. do
S7. Estefano Lucachinski o

jovem Amado Antonio Maron;
os srs. Osni C. Pereira f! Reo.
Pe. Frei Eleedrio Schmitt
(onomástico).

'

Pelos Lares e Salões
Aniversariantes
da semana

ANIVERSARIAM ..SE

Hoje: as sras . dnas. Herta
esp. do sr, Waldemar Nader;
Violeta esp, do sr. Douglas
Benkendorf; Wanda esp. do
sr Zeno B. Ribeiro da Silva;
Waldeci esp. do sr. Elimor

,

Olimpio Fiedler e Maria Luiza,
esp. do sr. Ped10 Kotlevski;
as meninas Glddis filha do
sr. Ervino Frtedmann; Mérce
e Ana Maria filhas do sr.

Paulo Olsen; o Sr. Euclides
Bueno; as srtas. Leonora
Scheuer; Guiomar Schaidt e

Maria Tereza Spnair.

Amanhã: os srs. Oito Frie
drich;WilmarFriedrich;Willi-

'\
am Castellaens; Augusto Hess

'1Il4AM!!lII'_&.1.'''.'_iIIiIm_I__IIF§iiIiMM__lIm , \e Rodolfo' Frank; a menina
Suely Raquel filha do sr. Es
tetano Bedritchuk; as, sras.

dnas. Maria esp. do sr. Ale..
xandre Lis; Clara esp. do sr,
Rodolfo Scheide e Isabel esp.
do sr. Otto Friedrich.

Dia 28: as sras. dnas. Vva.
alivia Ehlke, de Joinville;
Jacira esp, do sr.' Jorge de
Olioeira e Maria esp. do 'sr.
Francisco Carvalho; a menina
Marguit filha do S1. Raimundo
Preisler; os srs. lonas Wendt

.

e Ildefonso Kno li.
\

Dia 29: os srs. Dr. Zacha
rias Seleme e Eraldo Lessak:
as sras. dnas. Carmela esp.
do sr. Auri Ferri Pedrassani
e Ieda esp. do

_
sr, Antonio

\.1 -------••-------IlIIIIIII--" Grein Neto; as meninas Aglaé
.Lizabeti filha do sr. Bernardo
Belinski e Maria de Fatima
filha do sr. Epaminondas
Simões.' Ajuste de Núpcias
Dia 30: as sras. dnas. Elsa Contratou casamento dia 11

esp. do sr. Bernardo Metzger . do corrente a gentil srta. [:'1"
eAna esp. do sr.AugustoBess; - vê·ti, dignissima filha do sr,
o jovem Nivaldo Todt; o me» Silvadavio de Almeida Me..
nino Celso filho do sr. Elias, deiros, dna. Mmia da Luz de
Sloboda; e srta. Olga Orettin; Paula Medeiros e o jovem,
a menina Lidia filha do sr. professor Aramis Demeterce,
Estetano Lucachinski; os srs. residentes em Curitiba.

No Cineminha "São Francisco"
,

Amanhã: às 15,30 hs. e às 20,15 hs.

"RECORDAÇOE'S
Um filme de Vittorio 'de Sica

cf Leonardo Cortese, Carla Del POGGIO e Maria Mercader.

DE ,AMOR"

A seguir
, , ( H I ( .0 FUMACA"

.
'

� com MAZZAROPPI.

Cine Cruz,Teatro, Vera
APRESENTA:

HOJE ., á. 20 bora•• Impr?prio até 14 ano.

ABAIXE o PANO
em Superscope

cf Mario Moreno (CANTINFLAS), Christiane Martell (miss
Universo 1953), Beatriz Saavedra, Alejandro Chiangerottí
Um filme de Cantinflas é sempre uma comédia, mais
"Abaixe o Pano" é uma comédia irresistivel, Não percam!!

DOMINGO· á. 14 hora. - Censura Livre

ABAIXE O PANO.,.,
Alô rapaziada ... venha ver Cantinflas! Venha rir a vontade ..

DOMINGO -
á. 17 hora.

_ _Imp. até 14 anosás 20 hora.

CRIADINHA INDISCRETA
com Daníelle Darrieux, Etchika Choureau,

,

Robert Lamoureux, Mis'cha Auer

"Uma delícíosa comédia do cinema frances" ...

2a. Feira;' ás 29 horas« Proib. até 14 ano... REPRISE'

38. e 4a. Feira - �á. 20 hora. � Imp, até 14 ano.

UM SENSACIONAL FILME
'58. e 68. Feira - á. 20 hora. - Imp, até 14 ano.

ENAMORADA
com Maria Felix, Pedro Armendaríz,

Fernando Fernandez, José Morcillo

Um filme selecionado do cinema mexicano, Não percam!!
----_-

AGUARDEM:

O Rei do, Laço - Bonequinha Chineza
I!..obas da Penetenciária

/

, COMUNICAÇÃO -,

Familia» Leonardo Br'ey e Francisco Langer, cum»
prem o doloroso dever de comunicar o falecimento de
seu pai, sogro, avô e bisavô CARLOS BREY,
ocorrido dia 19 deste em Rio d'Areia de Baixo.

Outrossim, convidam para a Jmissa de 70. dia
que em intencão de sua' alma, será celebrada segunda
feira, dia 26, às 7 horas na matriz Cristo Rei,

Canoinhas, Setembro de 1960.
- \.

.','

Hora da Saudade
Conjunto Serenata

Paul Anka
v-: My Heart Sings

com "orquestra
Harpas Maravilhosas
Osvaldo Gaona e seu

Conjunto. Paraguaio
Paraíso Oriental
Werner l\Jüller e sua orq.

Supersonic Guitars
Billy Mure

e muitos outros discos de 32 RPM.
em alta fidelidade, você encontrará na

ERLITA
JUSTIÇA ELEITORAL

Eleitoral da sa. Zona « Canoinhas, Sta� Catarina
EDITAL

O doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz Eleitoral da 8a.
Zona - Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

-

-Faz Saber aos qUE" o presente virem, ou dêle conheci
mento tiverem, que as mesas receptoras de votos desta cidade
foram dívididas da seguinte maneira, seguindo-se a, ordem alfa-
bética do SOBRENOME:

'

la. Secção: - Sociedade Beneficente Operária (Salão)
Letras: "A - Bl.

2a. Secção: - Sociedade Beneficente Operária (Salão)
Letras: "Bo, - Cl."

3a. Secção: - Prefeitura Municipal (Forum)
Letras: "Co. Ferra."

4a. Secção: - Prefeitura Municipal (Forum)
Letras: "Ferreira - Go."

5a. Secção: - Associação Comercial (Edificio Força e Luz)
Letras: "Gr. - H - I • J - Kn,"

6a. Secção: "- Associação Comerciai (Edificio Força e Luz)
, ,Letras: "Ko. - L"

7a. Secção: - EscolaTécnica de Comercio (H. Major Víeíra)
Letras: - "M"

-
-

8a. Secção: - Escola Tecnlca de Comercio (H. Major Vieira)
. Letras: - "N. - o. - Pf."

9a. Secção: - Crupo Escolar Almirante Barroso
Letras: • "Pic. - R."

.

10a. Secção: - Grupo Escolar Almirante Barroso
Letras: -' "S. - Sf."

lIa. Secção: - Colegio Sagrado Coração de Jesús
Letras: -"Si. Sz".

12a. Secção: Colegio Sagrado Coração de Jesús .

Letras: - "T. - U - V.
13a. Secção: Colegio 'Sagrado Coração de Jesús

, ,

Letras. - "W. Z."
.

Para conhecimento de todos, mandou passar o presente
que Será afixado no local do costume e publicado' na imprensa.
local. Dado e passado nesta cidade de Canoínhas, aos vinte e dois
dias do mês de setembro de mil' novecentos e sessenta. Eu, Zeno
B. R. da .Silva, Escrivão o datilografei.

'

(As) 'Paulo Peregino Ferreira, Juiz Eleitoral.
Confere e dou fé. Data Supra,' O Escrivão, Zeno S. H. da Silva.

Juizo

[ulio Gonçalves _ Corrêa Fo, e

Roaolfo Scheide.

Nossos porabens.

Delegada Secci'onal
do Imposto de, Renda

\tO
Conclusão da 6· página

ser punida com a multa corres

pondente à falta de informação,
devendo 08 servidores encarrega
dos da revisão propor a aplicação
da mesma.

Publique-se. Cumpra. se:
. Ademar Franco
Delegado Seccional

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,

\

F R I E i R A 5,
ESPINHAS, ETC.

COURA curA.
QUEDA DOS CA

BELOS E MMAIS

UECCOES DO

COURO CABELUDO.
,fÓNICO',CAPllAR.·
PÓR ExcELtN'CIÀ'
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I

o BRASIL RECLAMA A SUA PRESENÇA 1

ENTRE 29 - de OUTUBI}O a 5 de NOVEMBRO de 1960,
voce deve submeter-se às provas de SELEÇÃO.

Chegou o momento de cumprir o sagrado dever de ser

vir. ao Brasil.

No/ Exército você encontrará um tratamento digno e um

ambiente sadio de camaradagem, disciplina e trabalho. Do Exér
cito você sairá mais robusto, mais confiantes nas proprias possi
bilidades e, acima de tudo, adestrado no manejo das armas com

que defenderemos nossa PATRIA. \

Você somente será escolhido se estiver em boas condições
físicas. Na JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR ou no Orgão
Alistador, VOC� ENCONTRARA pessoal destacado que lhe pres
tará as informações sôbre 8 data exata da seleção neste Munícípío.

Evite as complicações da situação de refr.atário
Cumpra o dever de brasileiro. Regularize sua situação Militar.

Trate 'de seus interêsses militares, pessoalmente
EVITE O INTERMEDIARIO

,

O' Certificado de Reservista é imprescindível para a con-

cretização de tôdas 8S aspirações de interêsse da vida pública e

privada do cidadão.
-

-

.

E, sobretudo,' é o título d� honra que a Pátria confere
aos filhos que sabem ser dignos dela.

BRASILEIRpl Servir à Pátria nas Fôrças Armadas, é
o seu mais nobre dever cívico.

Classeda 1942!.Jovem

GESSO
para pintura e

gesso-sfuck, para imagens
e pintura em alto relêvo

('.ASA ESMALTE

ou

Ainda em Débito' com o Serviéo Militar
,

Esportiva
CONVITE

A Diretoria tem a grata satisfação em convidar todos os

seus associados para tomar parte na disputa de "TIRO so CER
VO" a ser realizada no próximo dia 8 de Outubro! com início
às 14 horas.

Ao mesmo tempo haverá
-

disputa de va'1iosos premias.
A noite será inaugurada a nova séde social da Sociedade,

à rua Getulio Vargas, devendo a fita simbólica ser cortada pelo
prefeito eleito a 3 de Outubro.

Em continuação às festividades a Sociedade oferecerá um

grandioso baile, abrilhantado por ótimo conjunto musical.
A reserva de mêsas

-

poderá ser feita na Churrascaria
Mrchél, a partir do dia 26 do corrente ..

Pelo comparecimento agradece.

acido
com .-8
garantia,

/(ENNER
� .,.:

4��
� i!{ �

outubro atenderá seus freguezes ,até às

Sociedade

..

��t\S �

�u
.�
�
.....

... CI'J
.,...... (\$-'---
'- =

�
= c, c

� t\S '1---
....

,e/')

Em

/lE ti
-

sperança

A D:::RETORIA.
,

quando o
verão' é i'olenso

V. fica
INDIFERENTE

ao calor
com
�

sempre limpaI
I _ ..

tintas E:l gorduras.

• Duas fibr.as smtéttce,s dei n�tável resistência
• Fib;a de lã; torna o tecido poroso e veritne.oo

_

• Leve, flexível, de grande durabilidade

I
• Dificulta a aderência, de sujidades úmidas,

,v

� _

-

.

,

---_.,__,_
... _

Revendedor -

Renner casa PEREIRa • II casa da· boa roupa
Rua Getulio Vargas, 882 . Telefone: 298 . CANOINHAS

21 hrs.

Lott não pode
pretender o

voto dos
católicos
Na última terça feira, o ar

cebispo .Metropolitano de Porto

,_ Alegre, concedeu sensacional en
trevista a imprensa gaucha. E

pela maneira posiríva com que se

pronunciou D. Vicente Scherer,
suas palavras repercutiram de
maneira sensacional em todo o

país, notadamente nos grandes _

centros' católicos Brasileiros. O
ilustre prelado, conhecido por
sua aversão as manifestações à

imprensa, condenou de forma'
categórica as últimas manifes
tacões do Mal. Teixeira Lott

principalmente nas criticas que
fez a escola privada, orientação
de fundo nitidamente comunis
ta e que entra em choque com

as diretrizes democráticas da I

greja Católica que defendem a

liberdade do ensino.

Referindo-se a uma entrevista

que o Mal. Lott concedeu sobre
o assunto, dom Vicente mani
festou-se com veemência:

-( <Os pensamentos e os pro
pósitos do Mal. Lott deixaram
me apreensivo _

e até alarmado.
E se eles resumem o plano do
futuro governo de S. Excia., não
pode ele 'merecer voto dos ca

tólícos.»

S. Revrna. condenou ainda e

de forma veemente, declarações
de um padre católico que acom

, panhava a comitiva 'do mare-

cbal, o Pe. Souza Nobre:
I

'«Não conheço este sacerdote.
Mas não possui nenhuma auto;"
ridade como sacerdote, para dar
conselhos aos católicos do Rio
Grande. No programa de tele
visão a que compareceu, exter
nou conceitos completamente
inadmissíveis do ponto 'de vista
da doutrina católica e do direito
natural sôbre a liberdade de

,

ensino. Repetiu e encampou a

quele sacerdote a odiosa e in-'

'justa alegação dos anti-cleríicais
de ser o ensino livre destinado
as classes abasta-das. Cumpra Q

governo o 'seu dever de manter
os professores particulares e o

ensino
-

será gratuito, como nas

escolas públicas»."
Como se vê, é avoz de mais

um dos grandes chefes da Igreja
Católica no Brasil, que se vem

juntar as de D. Jaime Camara
e do Pe. Alvaro Negromónte,
para condenar de forma cate

górica candidatura do Mal. Lott,
pelo apoio que vem tendo dos
comunistas brasileiros e pela
defesa que vem fazendo, como

suas, das teorias comunistas no

campo da educação e das rela-
_ çôes internacionais.

E se O mal, Lott não pod�
merecer o voto dos católicos, da
mesma forma não devem .ser

votados pelos' católicos, os que.
1 estão com 8. sua candidatura �

defendem em praça púbücs 8S

suas teses.

BOLOS _ARTISTICOS
Acham-se abertas novas

inscrições para - o referido
curso.

Maiores informaç-ões nes-

ta redação. .
_ 2x

Material, elétrico
Cf\Si� ERL IT /4,
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Para PreFeito:· AlFREDQ
I

,

-, GARCINDO
realizou e muito realizará porque conhece

1

de

•

EDITAL

Comissão Especial "SEU TALÃO VALE UM MILHãO
PAGAMENTO DE PRÊMIOS

De ordem do Sr. Presidente, convido os portadores dos CER
TIFICADOS N°, 781.181, 256.028, 255.728,199'458 e 727.755, dados
como extraviados, contemplados no sorteio realizado no dia 28 de

junho. do Plano "Seu Talão Vale Um Milhão", o primeiro com a

[mportância de Cr$ 5000,00, os três seguintes com a importância "de
Cr$ 2.UOO,OO e o último com, Cr$ 1.00000, para comparecerem á
séde desta Comissão, à Rua Felipe Schmidt, 36 dentro do prazo de
30 dias a contar 'desta data, a fim de receberem os respectivos prêmios.

Findo o prazo acima, e não tendo sido apresentados os cer

tificadós óra citados, os pagamentos serão feitos às pessoas cujos nomes,
'constem no registro, a cargo desta Comissão.

Para melhores esclarecimentos, relacionamos abaixo os certi
ficados supra referidos e os nomes constantes do registro:
78U81 - Pedro Severino da Luz - Urubici;
256 028 - Tté Agenor Flofes'- Canoinhas;
255 728 :.,.... Castro Pereira - Canoinhas,
199258 - Alice Azevedo - R. José Cândido - Estreito;
727.755 - Alice Azevedo - R. José Cândido -:- Estreito.

Comissão Especial "Seu Talão Vale Um Milhão"

Florianópolis, 1 de setembro de 1960
Euclides Lago - Sec, da Comissão 2x

Correio do Norte
Distintos .anuncíantes e assinantes.

Essa mensagem destina-se unicamente para so-

licitar a vossa cooperação junto aos nossos agentes

I
facilitando-lhes o trabalho, procurando-os para a solu

ção de todos' os problemas com referência ao Jornal,
tais, como anúncios, participações, (éssas

'

gratuitas) e

assinaturas que continúam sendo cobradas até Dezem
bro na base de cr$ 100,00 por ·52 números (um ano).
Em Felipe Schmidt Snr. Friedrich Brauhardt
Em Papanduva

'

Snr. Esmeraldino de Almeida
Em Três Barras Snr. Ricardo de Oliveira
Em Major. Vieira Snr. Pedro Veiga Sob.
Em Monte Castello Snr.: João Alves Ribeiro
Em Paula Pereira Dna. Marra Góss Glinski
Em Bela Vista do Toldo Snr. Miguel Lessak
Em Salseira .Snr. Fernando Freiberger
Em, Agua Verde Snr. Michel Seleme.

Aonde não possuímos agentes, pedimos aos srs.

assinantes dirigirem-se por carta ou pessoalmente .à

Redação, Agradecemos a atenção 'dispensada. IA Direção. "

Loteementc Jardim Esperança
Vende-se lotes, à vista.e a prestação
Pequena entrada e o restante por mês

Tratar com:

Ludovico Bora no escritório da Sicól. o�

Lãs para Tricot
Casa Erlita

Livros e Romances
CASAERLITA

EDITAL
Pedro Veiga Sobrinho, Escr.

Juram. em exercicio do Oficial
do Registro Civil de Major Vi
eira, Município e Comarca dé
Canoinhas, Estado de Santa Ca-
tarina, etc. \.....

'

Faz, saber que, pretendem ca

sar. Norberto Kubiack e Hono
rata Julkoska. Ele, natural do·
Es, do Paraná, nascido em Rio

Negro, no dia 7 de Maio de 1934
lavrador, solteiro, residente nes

te Distrito, filho de Felicio Ku
biack e de Dona Clara Walésca
Foester Kubiack, residentes em

Agudos, neste Distrito. Ela, na
tural ideste Estado, nascida em

A gudos n/Distrito, no dia 10
de Junho de 1935, doméstica,
solteira, residente neste Distrito,
filha de' Teodoro Julk6ski e de
Dona Francisca Symczecyn re

sidentes em Agudos, n/Distrito.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180, Si alguem tiver conheci
rAento de existir impedimento
legal, acuse-o para fins de di
reito. E para chegar ao conhe
cimento' de todos lavrei o pre
sente que será afixado no lugar
de costume deste Cartoria e

publicado pelo Jornal "Correio
do No_rte", em Canoinhas.

Major Vieira, 19-9-1960.

Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Juramentado em exercicio

Especial poro cerro: com rádio!

25:% mais potente!
O mais completo estoque _fie baterias.
Assistência técnica perfeito!

S,!C hateria velha tem volnr.: Er$

MERHI SELE
TR�S, BARRAS - S. c.

f':.'

--

Uma ótima propriedade
em Campo d'Agua Verde,
com 24.200m2. possuindo ca
sa de morada e diversas
benfeitorias.

'
'

Prêço a combinar com

o proprietásio s-'. Ewaldo
Witt no local.

Ha possibilidade de com

prar outras áreas divisando
com este lote'. 2x

o bem comum exige a

participação de todos,
A prestação do Serviço Militar

é um DEVER do brasileiro. Com
ê, te' ato o cidadão se inclui no

rol dos responsáveis pela SEGU-'
RANÇA DA PÁTRIA. Cooperar
nessa segurança, necessária à tran

quilidade da Nação, antes que
privilégio de alguns, é um DI·
REITO de todos.

VENDE-SE

J�.6u

FILHOS •

,.

IA 'Pedido

Manifesto
pedindo,

Generais
em 1954, a

de Vargas
-.' .

•

renuncia
Em seu livro «Radiografia de Novembro», que em breve

será entregue as Iívrariss, o sr. Munhóz da Rocha divulga, na in
tegra, o manifesto que os generais do Exército enviaram, a 22
de 'agosto de 1954 ao seu comandante natural . pronunciando-se
sobre os problemas suscitados para o govêrno, a continuidade'
Institucional e a legalidade pelo assasinio do major Rubens Vaz.
O documento é.de ímportancia para. a compreensão do agita
do periodo que se iniciou a 5 de agosto daquele ano, porquanto
nele os generais não se limitam a solicitar a licença do presidente,
como se divulgou na época, mas pura e simplesmenté sua renuncia.

.

Transcrevemos, a seguir, o referido documento. Ele foi
divulgado por nossos confrades do «Correio da Manhã», do Rio
de Jàneíro.

«MANIFESTO A NAÇÃO»
,

«Considerando que o inquérito policial .mílítar em anda
mento na Base Aérea do Galeão, 'já apurou, indiscutivelmente,
que foi a guarda pessoal do presidente da República, sob a che
fia de Gregorio Fortunato, homem de sua absoluta confiança, que
planejou e preparou dentro do Palácio Presidencial e fez executar,
o atentado em que foi assassinado o major-aviador Rubens Flo-
rentino Vaz;

. .

«Considerando que, depois de haver o presidente da Re
pública, assegurado a Nação que o crime seria apurado e os 'cul
pados entregues a Juatiça, elementos de sua Imediata confiança,
ainda dentro do Palacio Presidencial alertaram os criminosos e

lhes forneceram meios necessarios a fuga, inclusive vultosa quan-
tia em dinheiro;

,

«Considerando que é assim duvidoso que se possa chegar
a punição de todos os culpados;

,

«Considerando que as diligencias do inquérito trouxe

ram a luz farta documentação em que se demonstra a corrupção
criminosa nos circulos mais chegados ao presidente da República;

«Considerando que tais fatos comprometem a autoridade.
moral indispensavel ao presidente da República para o exercieio :

do seu mandato;

«Considerando, enfim que a perduração da atual crise,

politico militar está trazendo ao país irreparaveis prejuizos em

sua situação econorníca e poderá culminar' em graves comoções
internas, em face da intranquilidade geral e da repulsa e da in

dígnacão de que se acham possuídas todas as classes sociais do
, País;

«Os abaixo-assinados, oficiais-generais do Exercito, cons
cientes de seus deveres e responsabilidades perante a Nação, hon ..

rando compromissos públicos livremente assumidos e solidarizando
se com o pensamento dos camaradas da-Aeronautíce e da Mari-'
nha, declararam julgar, em consciençia, como melhor caminho

para tranquilizar o povo e manter unidas as Forças Armadas, a
'

renuncia do, atual presidente da Republica, processando-se a sua

substituição de acordo com os preceitos constitucionais.

Rio, 22 de agosto de 1954.· ass.) gen. Alvaro Fiuza de
Castro, gen. Canrobert Pereira da Costa, gen. Nicanor Guimarães
de Souza, gen. Juarez Távora, gen. Alcides G. Etchegoyen, gen.
Emilio R. Ribas Juníór, gen. Edgsr d Amaral, gen. Altair de Quei
roz, gen. J. Machado Lopes, gen. Peri Constant Bevilácqua, gen.
Humberto Castelo Branco, gen. Paulo Krueger da Cunha Cruz,
gen. Inácio José. Verissinio, gen. João Batista Rangel, gen. Nilo
Horacío de Oliveira Sucupira, gen. Antonio Coelho dos Reis, gen.

"

Delso Fonseca,' gen. Henrique Lott, gen, Otavio Saldanha Mazza,
gen. T. de Alencar Araripe, gen. Nelson Rebelo de Queiroz, gen.
José Dault Fabricio, gen. Nestor Souto de Oliveira, gen. Nilo Au
guste Guerreiro Lima, geri. Penha Brasil, gen, Jair Dantas
Ribeiro e gen. Barros. Falcão».

'

1
1
1

I

� i
l

I

M a n 9.u e i re s
,")"

plástico �j, Borracha ,;t,"
NA

(ASA· ESMALTE
ficalizar sua

sua Nota
o .

povo preci a

exigindo a

compras
Fiscal.
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Hoje e .arnanhã grande
Sociedade de Tiro ao Alvo
de diversas equipes dos Estados
de outras atrações Tiro ao Alvo.

Torneio de Bolão
Canoinhas, com.
de Santa Catarina. e Paraná. Alem

Haverá Completo Serviço de Bar e 'Churrasco

na cancha da
partici paçãoa

n
ft4W H .s;

Delegacia
-

Seccional do
.' .

Ano 15 -, CANOINHAS • S. Catarina. 24 de Setembro de 1960 . N. 609RendadéImposto
Ord�m de serviço N°. 5/60, a indicação do enderêço dos be-

rendimento' pagos ou creditados
Em 14 de setembro de 1960. neíiciados; (mod. 17): a indicação do enderê-

O D
. I ço completo do beneficiado. in-

elegado Seccional do Im- Considerando que as indicações cluindo rua, número, cidade,. dis-pôsto de Renda em Joioville, no doi enderêco devem ser completas, .

d... c trito, etc., acrescentan o-se, quan-
uso de suas atribuições legais e constando rua; número," cidade, do se tratar de pagamentos de
Considerando que inúmeros são distrito etc.; I' fretes e carretos. a indicação,

do
os pro�e.ssos iniciad_?s contra pes-, Considerando que o nome e número da chapa do . caminhão,
soas fIs�cas que nao podem ter enderêço do informante é. de real local do licenciamento, bem como,

prossegunnento por falta de ende- necessidade para a repartição, para em nome de quem está .o certifi-
rêço completo do interessado:

Ilocaliza�ão futura dos benefici�d�s; ,cado de propriedade de veículo;
Considerando que tais processos Considerando que' a maiorra b) seja exigido o nome e ende-

BP- originam das fichas de infor- I dos processos que nãó podem pros- rêço do informante, de preferência
mação de rendimentos pagos ou' seguir dizem respeito a pagamen- à máquina, naa fichas modêlo 17.
creditados pelas pessoas jurídicas; to de fretes e carretos; A informação incompleta do

enderêço do beneficiado deverá

Conel. em outro local

Respingos. Políticos
.

Escreveu: ALBERTO,
\ ' ,

Amanhã estaremos dando prova de nosso poderio eleitoral,'
.com a realização do Comicio Monstro da U O N .. que contará com a

'presença dos srs, Irineu Bornhausen e Carlos Gomes de Oliveira, além
dos deputados Aroldo Carvalho e Seu Dito, do candidato Alfredo
Garcindo e de outros nomes ilustres da vida pública' catarinense. O
início da concentração está marcado 'para as 2Whoras.

,
,

.

- Os homens da coligaçãozinha anêmica PSD. PTB perderam
as estribeiras. Já sentindo os dissabores da·derrota que se avizinha,
andaram pelo interior do Município fazendo ataques os mais desca
bidos à VDN e seus candidatos. Pobrezinhos d�les ... que medo de
perder o p.oder. Haverá tanta coisa e�rada assim? ? Existe algo mais'
do que os VALES que nada Valem ? ?

- Arolde Carvalho incisivo, no c(omicio da Xarqueada, deitou
por terra todas as alegações mentirosas do Prefeito, nó que, se refere
as dividas do Estado para com

'

o Municipio. Provou por A
mais B de que o Estado nada
deve a Canoinhas. E agora??
Oue 'fazer senhores da Muni
cipalidade ?? Que inventar? ?

_:_ Impressionante as frentes
I (únicas pró Garcindo que foram

organizadas em. Major Vieira
e Três Barras. Tudo isso nos

leva o crer em esmagadora vi
t6ria em 3 de outubro.
- Impressionante o entu

siasmo do povo no comício V·
denista de Xarqueada. Conta
giante a vibração em Agua
Verde e na residência" do cor

religionário Voigt. Em todos os

cantos que a Caravana da Vi
t6ria Udenista chega o entusi
asmo sempre é o mesmo.

- Em Felipe Schmidt os

homens da. coligaçãozinha anêmica perderam a cabeça .. Falando para
16 pessoas, todos os oradores bazearam-se em ataques e calunias. Até o

Prefeito andou dizendo das suas. Inclusive que' aquele populoso Dis
trito estava abandonado .. _. como se isso fôsse novidade para alguém.

- Todos os Distritos. Vilas e localid�des do interior do nosso

Município estarão amanhã representados .na Concentração Cívica V
denista, que c�nta�á com· a presença do Velho Colono. Se 'os nossos

adversários tizarem a mesma taboada de somar, que fez o cálculo de
pessoas presentes no comício circênse do Celso e Doutél, c��tamente
acharão mais de 100 mil pessoas. !

- Nesta semana houve verdadeiro lufa-lufa nos arraiais de lá.
Estefano retira .. não retira mais .. Collodél retira em favor de Es·

, tefano .. não retira mais. Algo deve ter havido de anormal para que
nenhum saisse do páreo. Que teria acontecido? ?

_

- Enquanto isso ... para' a banda de cá, as coisas vão as

mil maravilhas. Nada de anormal, Calmai .. muita calma. Vit6ria á vista.
I,'

- Estamos publicando em outro local a plataforma adminis
'trativa do candidato da coligaçãozinha anêmica. Vejam de perto o

quanto farão, O mesmo que já fizeram. Crédo.

_:_ Alguns Boletins andaram sendo espalhados pela cidade,'
sem assinatura e nada. O conteúdo, simplesmente horrivel: Mal es

crito e mal explicado. Que quizeram os moços dizer ?? Falaram' em
Leis etc... logo quem vem com Leis por ai.

-:- Bela Vista, do Toldo dará a Garcindo votação maciça. O
vereador Pedro Tiska falando a nossa reportagem, disse ter máxima
certeza da vitória de Garcindo e que o seu Distrito· colaborará com

.

sua parcela de votos. eÓ.Ó,

...

- O Veiho Colono vem aí ... vamos recebe-lo como de fato
merece, Vamos recebe-lo como Governador de todos os catarineuses.
bonestos.

• • •

Considerando que é obrigação
imposta por lei às pessoas- jurí
dicas (art. 108 do Regulamento)

D E T E.R M I NA:

a) seja exigido, nas fichas de

PAGUE MENOS PELO MELHOR
Prefira· P R I MA
A SENHORA

LAVA ROUPA

(

.
FRU/UI
é melhor:

. . /

• Lava 4, quilos de roupa em 3 minuros=
• Não requer instalação especial ou fixação ao sólo '

•. Não exige água quente
• Gasta spenas cr.$ 3,00 de energia elétrica por-m&
• A'lmenta a durabilidade dos tecidos
• Equipada- com rotor patenteado
• Assistência técnica permanente

Consultório: Praça Lauro Müller N°. 97
Residencía: Rua Caetano Costa. esq. Major Vieira

Horário: das 8 ás 12 hora.s

Lava#Roupa
Agora a partir de
apenas

. CrS1800,OO
Dr. Waldomiro Kravchychyn

Cirurgião - Dentista
por mês

Comércio e Indústria Clinica - Cirurgia e Prótese
Odontopediatria <traiamenio denlário de criaRem

"

fSpecialidadB:GERMANO STEIN s. A.
PRAÇA LAURO MÜLLER, 203

•

.�
/

, IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




