
Velho Colono, que recebeu
a maior homenagem já pres:
tada a um candidato em

nossa cidade. Canoinhas re

cebeu o grande governador
como ele' de fato merece.

Inegavelmente, depois do co
micio de domingo último,
ninguem mais poderá duvi->
dar da vitória consagradora
dos nossos candidatos nas

eleições que se avisinham.

NUNCA FICOU -ESQUECIDA!! !-.
':0 slogan dos nossos ad versários, ,de -

que Canoinhas foi esquecida - pelos
governos udenistas, é mais uma .deslavada mentira. A _resposta eles terão
no dia 3 dê outubro, quando nosso povo irá às urnas' com JANIO,
MILTON, IRIN EU e GA RCIN DO, os verdadeiros candidatos populares.
Faltam -só- 3 dias para Canoinhas acordar. Chega de inépcia I!!

Canoinhas vibrou com a presença do Velho
-

Colono lll.;......
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a pregação cívica dos ho
mens que representam a

austeridade administrativa do
Estado Barriga Verde.

-

O .entusiasmo foi conta

giante . . . todos os oradores
foram delirantemente aplau
didos, principalmente quando
foram anunciadas -as pala
vras de Garcindo, de Aroldo
Carvalho e por último o

/

Ano 15
J

Numero '610'

A capital da erva mate
viveu uma de s-uas páginas
mais gloriosas em sua vida

politica, com o' comicio u

denista, realizado no Cine
Vera Cruz motivado pelo
mau tempo, e que contou

com" a presença de Iríneu
'

e Carlos Gomes. Imensa
massa humana comprimiu
se naquela tradicional casa

de espetáculos, para ouvir

Canoinhas, Santa Catarina, 30 de Setembro de 196Ó

FONE, 128
UfRm� �ARCm�O C JOÃO �[l[M[ Gerente: IJ�ASS SHtM[

CIRGULA AOS SABADOS

� Oiretoms: - AROWO �. �[ CAR�U�O
CAIXA POSTAL, 2

Ajúde a conquistar a Prefeitura

para o Povo, votando em
AIFre/do Garcindo'

..

'.

Hora Mar-cada
Escreveu: ALFREDO ALBERTO

Desespero no lado de lá. Chegou a tão aguar
dada hora do acerto de contas. As urnas julgarão
com qúem está _ o povo. Com quem está a razão.
Onde estão os inéptos. Onde está a mentira. Onde
está a calunia. Hoje já não se encontrá em todo o

interior de Canoinhas, uma por-re voz que duvide
da vitória de Alfredo Garcindo no pleito que ai está,
ostensivamente mostrando o único c_aminho a seguir.

A cincoentenária Canoinhas acordou do maras

mo que se encontrava. Desse pesadelo horrivel, on
de a inépcia administrativa dessa coligaçãozínha a

nêmica, quase levando o Município ao' desespero, de
pois de tanta humilhação, de tanta vergonha. O povo
dará,'exercendo o direito sagrado do voto, a resposta
merecida àqueles que mentiram' e enganaram, àque
les que visitaram os lares humildes do interior, se-.

meando a díscordia, a mentira, a intriga. De um lado,
, o atual Prefeito, Prefeito de araque, Q atacar, calu

niar, difamar, procurando tapar com o seu afoito

palavrori_o ós buracos das desgraçadas estradas mu-:

nieipais, carimbo da sua administração.
De outro, o homem milionário, com as

suas camionetes, com o seu "vasto" pres
tigio político, a mendigar votos escudado

por detráz da fita sagrada da Congregação
Mariana. Felizmente nosso altivo povo de
monstou que é merecedor dessa maturi
dade política tão apregoada. Deu de, om-

-

bros .. soube escolher ... e formou fileiras
com Alfredo Garcindo, 'o único homem
capaz de sacudir Canoinhas com um surto

de progresso avassalador. Qualidades não
faltam a Garcindo .. , e, além de tudo, con
ta com o apóio ímportantíssimo do Velho

Colono, que já é o nosso Rovernador. Fi
nalmente, amigos, é chegada a hora mar

cada. Vamos aproveitá-Ia, respondendo a

altura aos homens que nada fizeram, que
nada farão, a não ser caluniar e difamar
homens da: estirpe moral de Alfredo Gar,;.
cindo.- Nunca foi tão facil escolher o me

lhor . . . e a hora da escolha é chegada.
Vinguemos Canoinhas ... joguemos no os

tracismo àqueles que em 5 anos se tor

naram os maiores inimigos de Canoinhas
e do seu povo.

Finalmente, a hora marcada chegou!!!

-

iPonha o homem certo
no lugar cérto, votando

Jânio Quadros
Presidente da República(

Ademarislas desfraldam bandeira Garcindo
Em reunião realizada na últíma quar

ta feira, com a presença da totalidade dos
seus membros, o bravo PSP de Canoinhas,
com unanimidade de votos, apoiou ofici
almente a, candidatura de Alfredo Garcin
do a Prefeitura Municipal, trazendo assim,
todo o seu altivo eleitorado para a nossa

luta em busca da Prefeitura para o povo.
Apoio importante, que mais certeza tróuxe
ainda da nossa vitória em 3 de outubro.
Recebamos de braços abertos os ADE
MARISTAS de nossa cidade, que dão mais
uma demonstração de liberdade de pen
samento.

O Díretorío Municipal, do �SP, que
,
recebe, a otientação segura de Henrique
Zaguine, já Iniciou no dia seguinte da sua

reunião os trabalhos no interior do Mu
nicipio, levando aos lares ADEMARISTAS
a sua pregação cívica em pról da candi
datura vitoriosa de Garcindo, o verdadeiro
candidato popular. Os Ademaristas canoí
nhenses votarão igualmente em' Milton

. Campos, Irineu e Carlos Gomes.

- "
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CORREIO DO NORJE
' 30-9-1960

, ,

progr�sso de Santa Catarina e desenvolvimento de (anoinhas votem em:

Presidente _da República MlLTON CAMPOS D

IRIN'EU BORNHAUSEN� para
DE 'OLIVEIRA
GARCINDO

p�ra
para V ice _ Presidente
Estado CARLOS GOMES

do, Estado AL��REDO

Par� a grandeza do Brasil •

� JANIO QUADROS

para

Governador do
1

para V ice Governador
Prefeito Municipal

Alfredo Pereira, Escrivão de
Paz do Distrito de Bela Vista

do Toldo Mun, e Comarca de

Canoinhas, Est. de Sta. Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Waldemiro Soares de Lima
e Francisca de Lima Prado. Ele
natural de Canoinhas, nascido

no dia 30 de Dezembro de 1 9 21

lavrador, solteiro, residente em

Arroia Fundo neste Distrito fi
lho de Rernualdo Soares de Li

ma, falecido, e de D. Idalina :

Carvalho do Prado. Ela, natura!
de Canoinhas, nascida no dia

9 de Março de 1930, doméstica,
solteira, residente em Arroio

Fundo neste Distrito, filha de
Florentino Lino de Lima e de

==========================:=!;I D. Maria Carvalho do Prado;

::=====::::::1:::::::=:::::::::::::::::=:::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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n Dr_ Aristides Diener n
'"i CIRURGIÃO DENTISTA ii
I �

ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas II
"

"

II Dentaduras AnátomicBS �
�� Rua Vidal Ramos �
"

"

ii CANOINHAS -
' Santa Catarina II

� ,

,

'
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Dr. Àrnoldo Peiter Filho
. ,

ADVOGADO
cfVEL - COMÉRCIO

Rua Màjor Vieira, 490

- _TRABALHO
Canoinhás

José Y-van da Coste
Bacharel em Dlrelto

\l

_ Advçcacía em geral, especialmente crime

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

Dr. José Bonifácio da Silva'
_ADVOGADO'

Questões Civeis, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhas
Atehde diariamente ,das 9 às, 12 e das Í4 à. 17 horas

Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forumj I
____I IT_A_I_Ó_P_O_L_IS ---

__'_S_._C_. �

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida

-

A melhor
A preferida

Completa assistência' para
b· . 1- t do pequeno concerto

sua '_ lele e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e acoessorios

Vendas à vis1a e a'prazo
,

Sempre OFIC-INÁ RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edifício próprio

:::�:::::::::::::=::::::::::::::::;:::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"

"

�
"

55 o. financiamento de construção da casa própria feita pela 5$
"

"

ii Caixa Econômica Federal de Santa Catarina li
.. -'

.
-_ --- ..

.. ' � ..

�
"

15 depende exclusivamente do montante de, seus' depósitos. 55
5: Concorra para o bem estar social de sua localidade levando ii
55 suas reservas em depósitos na n
3

- �

li CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DE 5i

ii SANTA CATARINA. ii
ii Agência em Canoirihas, Praça Dr. Oswaldo de n
!; Oliveira n. 544, em frente á Matriz 'Cristo ' R�i.

-

55
-

-

�
,

' ii
:\::::::::;::::-:..I ••••••••• glQ••MiU••GII•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....::................. a•••••••3 JII••• " •••••••••_

..

Na RelOjoaria Suissa
�I 6uilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Registro Civil
EDITAL

Apresentaram os documentos

exigido pelo Código Civil art. 180. -».,

Bela Vista do Toldo, 26-9-60.

Alfredo Pereira
Oficial do Registro Civil

CONTRA

o VOTO
Defenda-se, votando bem.

BOLOS ARTISTICOS
Acham-se abertas novas

inscrições para o referido
, curso,

Maiores informações nes-
- ta redação. Ix

Material, elétrico
CASA ERLITA

"

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

versos modelos

/

,Confecções finas

para senhoras

Casa Erlita

FLAMENGO!!l
É indiscutivelmente' d que de melhor existe

em rENTES, porque são fortes e inquebraveis.

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Comunica que .recebeu dirétainente,. a seleção'
compléta, de todos os tipos e tamanhos.

Em J.UNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale 4m Milhão" bastando

simplesmente ex_igir a sua NOTA FiSCAL
das compras efetuadas.

'

.
-"'

,MÁQUINAS INDUSTRIAIS
,

para beneficiar madeira /

DAS AFAMADAS MARCAS:

F A M A C e . M A R E K�
,Informações: Z. Ciarcindo & KnUppel 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 c'r$ 30,00, colecionando-as,
á partir desta data, 1. de dezembro de 1959 é parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos pelo Estado.

Ifto'"

./
..
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ANIVERSARIAM.SE
Amanhã: os meninos Ha

milton filho do sr. Atahyde
Allage e Luiz Cesar filho do
sr. João B. Pacheco; as me"

ninas Ivone Augusta filha .do
sr. Ernesto Sukow e Salas
triana filha do sr. Tertuliano.
Leandro; os srs. Nelson Schei»
aemantel; Generoso o de AI...
meida Prohmatm. . Ladislau
Bianek e Horst Bellmann e

Raimundo Dombroski;o jovem
Herbert Sachweh; as sitas.
Marly Voigt! Adeiia (ireffin e

Almida Solomon.
Dia 2: as srtas. Tereza

Tvszka; Yolanda
o

Becker e

Cerise Rosa; as sras. dnas.
Hilda csp. do sr. Antonio.
Cnbas e lrmgardt esp. do. sr.
Hugo Sabatke; a sr. José
Qrittens SObD.; os meninos
Renato filho. do. sr. dr. Ta r",
cisio Schatfer e Jle..dro Fer
nando filho do sr. Pedro AI"
ves Vieira; o jooem Alinor
Côrte Filho; a menina Diloe
filha do sr. Antonio da Rosa
Menezes.

.

Dia 3: a menina Rozi Te",
rezinha filha do sr. Osmario
Dauet; o menino Orlando fi"
lho do sr. Rodolfo Eroehner;
as sras. dnas. Helena esp. do
sr. Anastacio Buba;Vva. Üen•.
ny Wunderlich e Tercia esp.
do. sr. Dr. José de Oliveira;

Dia 4: os sr s. WernerMohr;
Francisco Zaziski Eltrido Gret
tin e Rafael Di Lascio; as

srtas. Francisca Cesconeüo e

Jacyra 1e'l3zinha F. Primo;
a menina Eliana filha do sr.

D,. Orestes Procopiak; a sra,
tina. Romilda esf). do sr, Dar
ci Guebert; os meninos Car
IDS Norberto IiUlO tio sr. H0-

.

racio Costa e,Claudio filho
do S1. Horst Winter, de Porto
União.

Dia 5: as sras. dnas. Vva.
Maria Jantsck; Avani esp.
d� sr. Aldo Fiedler e Vitoria
esp. do sr. Estanislau Sem»
pkowski; os meninos AMl Mo«
rem filho do sr, Antonio Ma
ron Becil. e Haroldo filho do
sr. Pedro Grosskopt.
Dia 6: as sras. dnas. Maria

de Lourdes esp. do. sr. Wal
frido Langer e Noemi eso. do
sr. Nelso Azeredo Coutinho;
os srs. Derby Fontana; Nery
Nicolaezi e JOSé Damaso da
Silveira,' o jovem Adir Veiga;
a menina Helena filha do sr,

Tertuliano Leandro: os me.

ninos Gilberto filho do 'sr. E
lias Seleme Netto. e NestDr
Luis filho. do sr. JulianoWenti.

Dia 7: ,as sras. tinas. Erna
esp. do sr. Carlos Mil!bauer
e Marta esp. do sr. Donato
de Souza; o. sr. HerciliD Da
maSD da Silveira; as meninas
IVDne Terezínha filha do sr.

Alt, edo. PauID,' [rr'ancisca fi.
'lha do sr. Felix da C. GDmes
� Bernadete filha do. sr. Ân�
tonio Koller.
Nossos parabens.

Rinso Gigante (r$135,OO
Soda Caustica lata » 30,00 .

Talco Lever
I

38,00
"

)�
Nascim�nto

Acha ...se em festa o lar do
sr. Antonio Cubas, CDm· o

.

nascimento de mais uma 1'0-

busto garotinha que recebeu
o nome de [ossiane Aparecida.
Deseiamos felicidades.

Noivado'
Com a srta. Ivone filha da

sra. Vva. Lidia Cardoso, con
tratou casamento o sr. Dori»
vai tilho do casal José 'e Joa
quina Grittens, residentes em
Sereia.

NDSSDS cumprimentos.

o Marechal Eurico

Gaspar Outra assim
59 manifestou quanto
a Vice-Presidencia

.

Entrevistado por um re

porter no RiQ de Janeiro a

respeito da Vice-presidência,
assim se pronunciou no Ma
rechal Dutra: "Voto no Se
nador Milton Campos pela
segunda vez".

PRP. de Videira lança maniJesto:

APÔIO A IRINEU

Falecimento
Após longopadecimento, Ta

leceu domingo ultimo. nesta
cidade, o. benquisto cidadão
sr. Guilherme Quandt.

\

O extinto que contava CDm

66 anos de idade deixa três
ttlhos, uma filha e vários netos.

I
A família Quandt nDSSOS

sinceros pesames.

'Lãs para Tricot
Casa Erli1a

Como um rastilho de pólvora, espalha-se. por todo o Est!1de
o apôio e a solidariedade à candidatura de Irineu Bornhausen, par
tindo de todos os partidos politicos. E' o seguinte o manifesto do PRP
de Videira:

, "OS DISSIDENTES do PARTIDO de REPRESENTAÇÃO
POPULAR representados pelos seus membros dirigentes do Diretório
Municipal e Diret61'ios Distritais do Município de Videira, vêm a pú

. blico para lançar o seguinte manifesto esclarecedora

QUE, como dissidentes, de maneira nenhuma se julgam .obri
gados a cumprir os acôrdos firmados pessoalmente pelo\1'ice- Presidente
do Diret6rio Regional do PRP senhor Jade Magalhães.

_-

.

QUE, desta maneira lhe negam qualquer autoridade que se

tenha outorgado, no sentido de assinar acôrdos e compromissos de
âmbito Municipal porque os mesmos são de exclusiva alçada do Di
retorio Municipal e de sua respectiva Convenção Municipal.

QUE, além demais os dissidentes do PRP de forma alguma,
marcharão ao lado de Celso Ramos, que representa a continuação da
oligarquia que oprimiu e perseguiu os INTEGRALISTAS 'em todo o

Esta�o de Santa Catarina.

QUE. assim ao dar-se o apôio ao PSD, estaeiemos pràtica
mente repudiando nossos mártires integralistas tombados sob 8 sanha
assassina e a mando da oligarquia que Celso Ramos representa e en·
dossa.

Seria .. em suma, esquecer a RICARDO STRELOW GER
MANO SACK e ,RICARDO CRQENEWALDT, ass_ssinadQs na �i-
te dos tamborel silenciosos em lara�u� 80 Sul, no ano de 1937. \

. \ P f
Por conseguinte, ao dar apêio às 'hostes do PSD. estar�amos

cometendo uma /afronta 'a êsses mártires, aqueles nossos bravos CQm

panheiros tombado na defesa das nossas idéias.

Por êste motivo. n6s INTEGRALISTAS DISSIDENTES. e

componentes do Diretório Municipal e dos diretorios distritais de Vi.
deira, lançamos daqui, êste brado de alerta aos companheiros integra
listas de Santa Catarina e a todos os Diretórios do PRP no Estado,
concitando- os a nos. seguirem nessa jornada, para unidos e irmanados
num só pensamento desagravarmos a infâmia que Jade Magalhães e

os demais. dirigentes do DR estão assacando contra o nosso 'Movi
mento e a causa Integralista, representada pelo Manifesto de Outubro
de 1932, lançado pelo nosso Grande Chefe Plínio Salgado.

LEMBRAMOS, ainda, que em recente pronunciamento na

Assembléia Legislativa do Estado, o deputado Pedro Zimmerman, do
PSD disse que as perseguições e as atrocidades cometidas contra os

Integralistas foram justas e merecidas.

.

Este é o retrato fiel do perfil e do pensamento dos lideres
do PSD, aos quais Jade Magalhães e os membros do Diretório Re
gional do PRP nos querem atrelar, afim de contarem com nossos voo:
.tos a 3 de outubro.

ALERTA COMPANHEIRO INTEGRALISTA! O nosso
brado está lançado e vamos à luta e, campo opôsto e com candidato
que. nos prestigia e que, governará Santa Catarina democeâticamente,
para o bem e felicidade do seu povo.

Videira, 8 de agasto de 1960.
Luiz Leoni· - Prefeito Municipal e Pre!iidente do Diretwio

Municipal do PRP de Videira.
Oavaldo Orlando Finghe·r ,- Vice Presidente.
Dr. Claudio Lorenzoni - Secretário.

�edro Rebusk - Presidente do Diret6rio de Pinheiro Preto·
Helio Godinho de Oliveira - Secretário do Diret6rio de

Pinheiro Preto.
Evencio Elias - Coordenador da dissidêncie no Estado..
Amario Boering - Vogal.
Walter Santos Gias.on - Vogal. '

João Lorenzoni - Vogal. Umberto Bresolin' _' Vogal.
Jo.é Elias - Vogal. Lourival - Vogal.

·1

TONICO CAPILAR

?OR EXCElÉNCIA

, 1 _

Cine Teatro Vera Cruz
\

APRESENT:A:
HOJE - á. 20 hora. - Impróprio até 14 anol

o SOB R A DO - um filme nacional

com José Paris, Barbara Fazio,
.

Fernando Baleroni, Lia de Aguiar
"Um filme baseado no celebre romance de Erico

Verissimo" "O Tempo e o Vento"
�._----

DOMINGO - ,ál 14 horal - Cenlura Livre

O SOB R A· O O - em reprise
.

á. 17 hora:1 Censura livre
DOMINGO � ás �hora.

-

Imp, até 14 anos,

SERENATA ,NO MEX-ICO
em MexIscope - Tecnicolor

com Rosita Quintana, Luiz Aguílar, Abel
Salazar, e grandes orquestras mexicanas

"Um grandioso musical do cinema mexicano"

2a. Feira. ás 20 borae - Proib. até 14 anol· REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20 horas - Imp. até 18 anoa

LOBAS DA PENITENC,IARIA
/

cf Richard Denning, Joan Taylor,
Adele Jergens, 'Lance Fuller

"Um sensaci�nal filme policial"
5a. e 6a. Feira - á. 20 horal - Imp. até 14 ano.

o IEsbanjador Econômicio
em Teçnicolor

.

cf John Gregson, Diana Dors, Susan Stephen, O'ere'k FarI'

"Um filme do ,cine,ma iniglês"

NÃO PERCAM 111

Bonequinha Chineza carp Victor Mature

, ,------------- 1·

PAiRA FERIDAS,
E C Z E MAS,

·1 N FLAMAtÇ.O-ES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

•

, .;, , ,
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por

Comércio

GERMANO

Sociedade 'Esportiva
CONVITE

IIE II

sperença
Votar nos bons, sem dis
criminação de Partidos
Rio - CRF - Motivado por

carta recebida de um católico
mineiro, abordou Dom Jaime
de Barros Câmara, na palestra
"A Voz do Pastor", o problema
da formação de um partido ca

tólico no Brasil. - Dom Jaime
lembrou a atituda do Cardeal
Dom Sebastião Leme, que era

consultado t: ouvido em �ques
tões políticas pelo episcopado
brasileiro. Dom Sebastião Leme

preferia apoiar os pons elemen
tos dos vários partidos, sem

criar um partido exclusivamente
católico.

,

A Diretoria tem 8 grata satisfação em convidar todos os

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

Ao mesmo, tempo haverá disputa de valiosos premios.
,

A n?ite será inaugurada a nova séde social da Sociedade,
a 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
Michel, a partir do dia 26 do corrente.

Pelo comparecimento agradece. A DIRETORIA.

CIDADÃO,
ainda em débito com o -Serviço
Militar! Regularize a sua situação
Militar! Apresente-se com' a classe
de' 1942, no Quartel da Policia
Militar em Canoinhas, 'de 29 de
outubro a 5 de novembro.f para
inspeção de saúde. e seleção.

, O Brasil reclama a sua pr;.
sençaI Chegou o momento de
cvmprir o sagrado dever de
servir _ o Brasil!

-

Ma •

n g u e r r a s
plástico e Borracha

NA

CASA ESMALTE-

P·IGUE MENOS PELO MELHOR
Prefira P R I MAI

f

A SENHORA

r.

LAVA ROUPA

PRIMI
é melhors

• Lava 4 quilos de roupa em 8 minurOS" ,

• Não requer instalação especial ou fixação ao s6b
• Não exige água quente
• Gasta at*bas cr.$ 3,00 de energia elétrica p-GlZI
• Aumenta a durabilidade dos cecído.

.

• Eq�da com rotor, patenteado
• Aisistência {&nica perm�ento

mais e(onomi(i lava-Roupa

"

Lava.=Roupa
Agora a pártir de
apenas Cr$ 1.800,00

mês

e Indústria

STErN S. A.
PRAÇA LAURO MÜLLER,. 203

(
•

•
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Primeira
de

Exposição
Tra,balh,os 'Infantis

o "círculo de Estudos e Pesquises Educacionais" patrocinou
a" Primeira Exposição de Trabalhos Infantis sôbre Motivos da
Semana da Pátria. A exposição contou com o concurso dos estabe
lecimentos de ensino da cidade e a ela compareceram autoridades ci-

vis, militares e eclesiásticas, além de um expressivo número' de pro
fessores e alunos .

A Inauguração
No dia 6 do corrente, pelas 16 horas, foi desatada a fita sim

bólica por d. Leonor Lezan, Técnica de Educação do Centro de Es

tudos e Pesquisas Educacionais do Paraná, a convite do dr. Paula

.Peregrino Ferreira, que extendeu êsse mesmo convite aos diretores dos

estabelecímentoa de ensino que se encontravam presentes. Com êSSQ

ato, o dr. Peregrino deu por inaugurada a exposição. levada a efeito'
nas salas da Escola Técnica de Comércio de Canoinhaa, Usou da

palavra d. Yolanda Trevisani, diretora geral do Circulo, que traçou
num rápido. e ',comovente esbôço o histórico da nóvel entidade. Fize
rsm-se ouvir a ginasiana Bernadete Rodrigues, pelo corpo discente e

o dr. João Colodel, representando o sr. Prefeito Municipal.

Dístíco Singular
'Á entrada da "Expcsição", nossa reportagem deparou com

um sugestivo mapa do Brasil, no qual se destacavam os Estados bra
sileiros que tiveram papel saliente nos passos dados para concretizar

nossa Independência. Brasília, Santa Catarina e Canojnhas sobressa
iam. trazendo os retratos de Ss. Excias. o sr. Juscelino Kubitschek.
Presidente da República, Heriberto Hülse, Governador do Estado e

Haroldo Ferreira, Pleféito Municipal. Duas crianças, uma na parte
superior, 'como que desfraldando a Bandeira e a outra, Da inferior,
saudando-a, simbolizavam o futuro promissor do Brasil. Uma sentença,
à guisa de dístico, em branco, ao fundo verde, completava o quadro,
afirmando: "A criança espera que o homem de hoje cumpra o .seu
dever". Ao sopé do mapa, havia um estrado, onde pequenos animais

representavam a fauna brasileira. A flora nacional, também não foi

esquecida, pois, belíssimas folhagens ornavam cada canto das sala-s
movimentadas. As paredes e os móveis foram adornados por desenhos,
composições trabalhos manuais, feitos pelos alunos para a exposição.

Entusiasmo reinante
De tôda parte ouviam-se murmúrios de admiração, ante os

trabalhos apresentados, sendo de notar o entusiasmo reinante da pe
tizada que acorreu em massa ao local. Ao entusiaJmo das crianças
juntaram-se os dos pais e mestres, ficando a reportagem imposeihili
tada de distinguir qual dentre êles dominava o outro.

Excelência' d�' resultado
Ouvimos á opinião de destacados mestres, todos unammea

em assegurar a excelência dos resultados obtidos. É a primeira vez

que se faz entre nós trabalho igual para fim de pesquisa. Esse fato
coloca Canoinhas na órbita dos grandes centros, onde a pesquisa e·

,
ducacíonal tem sider a preocupação diuturna dos educadores pátrios.

Encerramento �da exposição
Após cinco dias de uma inusitada movimentação na cidade,

encerrou- se, no dia 7, às 18 horas, a Exposlção
'

que conquistara o

coração oanoinheuse. Ao encerramento, o dr. Paulo Peregrino Ferreira.
diretor.presidente do "Circulo de Estudos e pesquisas Educacionais de

Canoinhaa", congratulou-se com o povo, alunos e professores" ressal

tando o trabalho dêstes últimos, .pois, em menos das 4? heras que

precederam à inauguração, haviam conseguido dar uma demonstração
eloqüente de civilidade e bom gôsto. Prosseguindo, disse: "não pode;
mos repousar nos louros dessa primeira conquista, que, para nós, foi
o fruto sadio de experiêuoias acumuladas, mas, até então, desconhe

cidas ou mal reveladas por nós mesmos. Acreditávamoa Da capacidade
de realização do profeesorado canoinhense e aquilo que viu aqui foi
a revelação do que haviâmoa aesegurado, não faz muitos dias atraz.

Agora, precisamca continuar no mesmo diapasão, para que o eco de

nosaas vozes chegue aos poderes públicos, que' não mais nOB poderão
desamparar, sob pena de caírem no desagrado do público que nos

incentivou, com Os aplausos do seu comparecimento em massa. Restam

nos, como prova incontestável de nossa afirmaçãe, páginas e mais

páginas de nossos livros, que recolheram 8S assinaturas dos que nos

honraram com suas presenças. Nossa primeira etapa foi cumprida e

cabe-nos começar nova, traduzida na conquista de uma sêde modesta

para um grande trabalho de significação a mais extensa. Apelamos
mais uma vez para o espírito de saorificio do povo canoinhense, en

quanto aguardamos o amparo dos poderes públicos, quase sempre
demorado, mas, em verdade, jamais negado, Tenha a certeza o povo

desta terra, como já o demonstramos em ocasiões semelhautes, que o

auxílio emprestado ao "Círculo de Estudo e Pesquisas Educacionais
de Canoinhas", é um pequeno capital empregado que renderá juros
tamanhos, que o entendimento comum não poderá calcular, A todos

que nos ajudaram e aos que nos ajudarão, de qualquer forma, o nOS80

muito. obrigado".

f'
'

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

Tratar com:

Ludovico Bora no escritório da Sicôl.

.- ..
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Para Prefeito: ALFREDO GARCINDO
realizará

.

I
os problemas

-

já realizou e muito porque conhece do Município

"Às
AGRADECIMENTO

Irmãos, Irmãs, Filhos, Nôra e Netos, ainda sob o

impacto causado pela morte de seu querido irmão, pai,
.

sogro fi avô

ocorrida domingo, dia 25, vêm por meio destas colunas
agradecer de público ao Dr. Reneau Cubas, pelos ser

oicos dispensados ao extinto; ao Rvdo. Pastor Egon
Marterer pela assistencia e confor to espiritual, que sem

pre dedicou ao extinto e seus familiares,' aos bons vizi
nhos e amigos que os visitaram e confortaram no dolo
roso transe por que passaram.

Deus, em sua infinita misericordia recompense a

todos.

tinação hístóníca», disse o poeta
Manuel Bandeira, quando abor
'dado sôbre o documento que o

candidato oposiocionista leu, do
mingo último, na Capital 'per
nambucana.
Após acentuar que todos os

pronunciamentos do Sr. Jânio

GUILHERME

d-iretrizes de .Iânic vão renovar I
" \

nosso país"
- «As Diretrizes de Govêrno,

reveladas a Nação no sologene
roso do meu Recife, renovarão Io Brasil e fsrão . com que êle
se reencontre com sua predes- I

Quadros estão impregnados do
propósito de dar novos rumos

a Pátria e que, com a sua vitó
ria, «será varrida a onda de cor

rupção que anda por aí. a, humi
lhar os honrados». Manuel Ban
deira asserverou que as diretri-.
zes incorporam uma análise ob-

jetiva dos nossos problemas.

Socie� ide Benefice�te, Operária
CONVITE-BAILE

Tem' 's o prazer de convidar os srs. Associados e Exrnas.
Familias, pera o grande baile que esta Sociedade fará realizar
na noite de :3 de outubro próximo, com início ás 21 horas, abri-
lhantado por ótima orquestra.

'

Tr"je: Passeio.
�v" -ase- Serão reservadas na portaria da Sociedade, a

partir de 6 de outubro.
-,

Pelo comparecimento de todos, antecipadamente agradece.
A DIRETORIA. 2x
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Canoinhas, Setembro 1960.

Janío 70 'votos
Lott 20 »

'.
Adernar 16 »

Milton 66 »

Jang� 21 »

Ferrari 10 »

lrineu 77 »

Celso 24 »
"'.-

C. Gomes 64 »

Doutel 18 »

Garcindo 76 »

hrs, Colodel 18 »

Estefano 6 >� "

•

__: Digam o que disserem nu

ma
.

antevisão do JUS SPE'R
NEANDI que se seguirá ao 3

de outubro, o Sr. Jânio Quadros
é a esperança - e mais que
a esperança, a certeza - de

que se desencadeou, no Paíz, um
movimento sadio que visa o

varrer' a podridão que aí Está,
a qual, deteriorando os valores.
humanos, procura abalar os fun
damentos do nosso verdadeiro

progresso.

Livros e Ro.mances
CASAERLITA

•

\

.

.

� ..
' ...... :.

: ô �.

....... :... $1

quando. o
verão é i:ntenso

V� fica
INDIFERENTE

ao' calor
comi

"
, ,

,

"

sempre limpaI
• Duas fibras sintéticas de notável resistência

.. Fibra de lã; torna o tecido poroso e ventilado

(
• Leve, flexível. de grande durabilidade

o Dificulta a aderê.ncia de sujidades úmidas.

tintas e gorduras.

�"".D."""" •• 8� •••••••••••••••••••••••••••••••
• •

1

acido
I ,

com a
.' ! gar:mtüa

Revendedor Renner cisa PEREIRA • II casa da. boa roup(; I?!.NNEI!..
Rua Getulio V orgas, 882 . Telefone: 298 . CANOINHAS

Em outubro atenderá seus freguezes 'até às- 21
-"J.i',

•

QUANDT,

. Crime votar' em branco
Rio - CRF - Referindo-se aos'

votos em branco, em sinal de
protesto,' declarou Dom Jaime
de Barros Câmara na palestra
sabatina pela Rádio Vera Cruz:

, "Se os católicos, e mais exata
mente os bons e conscienciosos,

.

não votassem em alguem, é e

vidente que nas urnas predo
minariam os eleitos por

-

aquê
les que tem interêsses adversos
à religião do nosso .povo. Se já
é pena que a maioria católica
não faça valer a força de sua

coesão, como ainda aumentar ês
te mal .pela abstenção do voto"?

Atençã.o,
ELEITORES, DE ]ANIO,
IRINEU e GARCINDO!!!

. .

Os adversários dos· candida
tos. vitoriosos, sentindo a ina
pelável derrota, estão usando
as armas do desespêro. Cuidado
com os boletins de última bora.
Além da campanha de provo
cações e de subversão da ordem
pública, uma terrível . ofensiva
de intrigas e de infâmias está
sendo preparada e propagada.
Não acreditem.

PRÉVIA ELEITORAL
Por iniciativa de alguns

cidadãos canoinhenses foi
realizada uma previa eleito
ral no Café Perola desta
cidade. A urna '. para recep
ção de votos, esteve a dis
posição do público durante
três dias, e dia 27 ás 13

' [

horas, na presença de poli
ticos de todos os partidos de
nosso município, tais como

João José Pereira do PDC,
Dr. NiloRio Bastos do PSD,
Dr. Moacyr Budant de PTB
e Dr. Saulo Carvalho da
,UDN, foi a mesma apurada
apresentando o seguinte re

sultado.
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MILTON: PRESENTE
Carlos DRUMMOND D� ANDRADE

Outro dia conversei com algumas pessoas que na véspera
tinham visto e ouvido Milton Campos num programa de televisão e

que antes só o conheciam de nome. Estavam todas possuidee de �s.
pauto, não dêsse espanto produzido pelo espetáculo excessivo, mas do
outro, provocado exatamente pelo que não é excessivo, nem Jeficiente
pelo que é exato, correto, natural e simples, Por diferentes palavras, '

essas pessoas me disseram: "Como é que nós não conheciamos êste
homem, não sabíamos o que êle significa?"

"

Escutei-as sorrindo e com um' sentimento de felicidade, por:
que da minha parte, conheço êsse homem. há muitos anos e sei, per
feitamente, da sua significação cultural e moral. O feitio, não retraí
do, mas recatado de Milton, chega a ser hoje em dia um defeito es

candaloso, pois impede que reparemos nêle., em meio o tantse figuras
marcadae pelo sêlo da publicidade; mas quando a gente consegue re

parar, tôda a magia de SUa personalidade se revela' exatamente atra
vés dêsse feitio. A discrição de atitudes, a ausência de dramaticidade
não definem bastante o seu teor humano e intelectual, mas constituem
um contôrno paisagistico para melhor situá- lo. E como é que um ho
mem assim tão rico de virtudes para ser ao mesmo tempo tão des
preocupado de salientâ-lae, eis uma coisa que não entra na cabeça de
muita gente,'

,

Conheci Milton Campos quando'ambos começavamoa a des
cobrir o mundo e já então ele encarnava para mim a verdadeira "a

bedoris. Era um estudante que se parecia com todos os outros, na

disposição jovial para viver plenamente as condições da vida de es

tudante; mas ao lado disso a clareza e retidão de seu julgamento
faziam com que ele imperceptivelmente exercesse sôbre nós todos "em
seu redor uma espécie (não enfática) de magistratura moral. Não Doa

dava conselhos, mas exemplos silenciosee: e quando recordamos li' ele
sua palavra era sempre a mais serena e compreensiva, sem perder
com isso o leve sahor irônico, Isento de malignidade, Uma norma e

bstrata de conduta podía não ter vigência sôbre DÓS; mas a pergunta:
_ "Que .pensaria Milton se eu fizesse isso?" podia obstar-DOS de fazer
uma tolice de grande porte. ,E se a fizéssemos, achariamoa nele uma

tolerância Civilizada e cristã ,- e também a ajuda, efetiva para resol
vor o problema.

Na vida pública, êle continua sendo essa consciência forte e

suave 80 mesmo tempo. Quem o conhecer não pode deixar de res

peitá-lo, e não há duas reações
a seu nome, mesmo entre adver
aarios politicos. Corno governador
de Minas Gerais, fez de verdade
o govêrno modesto e austero que
prometera; tão modesto que mui
tas pessoas ignoram serviços' e

obras fundamentais por ele exe

cutados, COmo ignoram que foram

elaborados por sua adminiatreção
planos de expansão econemica e

de realizações hidrelétricas que
serviriam 'mais tarde .para glorifi
cár outros nomes, embóra con

cretizados com sentido menos ri
goroso; e tão austeroque ninguém
pôde articular contra ele o que

AGRADECIMENTO
Viuva, filhos, genros, nétos e bisnetos e de-'

mais parentes do saudoso Cél. Severo de Almeida,
vem por meio deste jornal agradecer a todos aqueles
que levaram a

.

sua palavra de conforto, por ocasiao

de seu falecimento e acompanharam o extinto até sua

ultima morada.
- \

A todos os nossos mais profundos 'agradecimentos.
Papanduva, Setembro 1.960_

'Exigindo as suas NOTAS FISCAIS
de Compras os comerciantes Ficarão

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

; ,

Secretaria da Segu
rança Pública

PORTARIA 5/60
ALCIDES BASTOS DE A

RAÚJO, Diretor do Serviço de

Fiscalização de Armas e Munições,
etc., no uso de suas atribuições
e de conformidade com o art. 7,
combinado com os arts. 56 e 57,
do . 'Regulamento baixado com o

Decreto n°. I, de 18 de janeiro
de 1939. tendo em vista as elei
ções que se realizarão no próxi
mo dia 3 de outubro e,

, considerando o interêsse do Go·
vêrno do Estado, do Tribunal

Regional Eleitoral e dos próprios
partidos políticos, no sentido de"

que o pleito decorra em ambiente
de perfeita segurança e tranqui
Iidade;
considerando, ainda, da conve

niência de especiais providências
preventivas. 'que melhor acautelem
a segurança e ordem públicas con

tra os desordeiros mal intencio
nados, na 'êpoca das eleições,
D E T E R M I N A:

ficam suspensas em todo o ter
ritorio estadual. durante 'o período
compreendido entre o dia 25 de
setembro até o dia 10 de outubro,
as licenças para porte de arma,

Serão considerados infratores,
sujeitas às sanções da Lei, as

pessôas que andarem armadas

, naquele período
Dê-se conhecimento aos se

nhores fiscais regionais de .ar

mas e munições, sediados no

interior 'do Estado e solicite-se
a cooperação dos Delegados de
Polícia e demais autoridades

policiais, para o fiét cumpri
mento desta Portaria, nos ter
mos do art. 10 do Regulamento
supra citado.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Florianópolis, 16- 9-1960 .

Ass. Alcides Bastos de Araújo
Diretor dos Serviços de Fisca

lização de Armas e Munições.

Canoínhas, 26-9-1960.

Dr _ Waldemíro Bubniak
Delegado Especial de, Polícia

constitui infelizmente o comenta
rio habitual aos nossos govêrnos,
dos quais, se diz, com razão ou

sem ela. que cultivavam ou dei
xaram florescer a desonestidade. A
acusação maior que' sofreu é a de

que foi inerte; nada menos exato
a não ser nos casos em que a

inércia vale por uma forma cora

josa de ação: quando, por exem

plo. \ preferiu que- seu partido 'per
desse 8S eleições a exercer a mais
leve pressão sobre .as estruturas

politicas municipais. A esse res

peito, é ilustrativa a frase que ai.

guem ouviu de Milton quan�o.
lhe foi dizer que uma pessoa ami

ga o atacava:

- Falar do govêrno é tão bom,
que não é justo conceder êssé pri
vilégio só aos inimigos . . .

Que irá fazer um homem pú
blico de tão altas (e provadas)
qualidades, se o elegerem -para um

pôsto considerado contemplativo,
como o de vice-presidente da Re

pública? - pergunto a mim mes

mo, que não pretencendo a .qual
quer partido entretanto, não me

desinteresso da sorte de meu país.
A resposta é facil: Vai exercer

a ação de presença moral efetiva

que o tornava reverenciado e que
rido quando era apenas um estu

dante de direito em Belo Hori
zonte. Vai ser o homem diante
do qual os outros se acanharão
de fazer alguma' coisa feia, con
tra os direiots ou as esperanças
da comunidade.

Transcrito da revista MUNDO
ILUSTRADO de 13-8·60 .

•

A ta da Fundação
do Clube de Bolão União

Aos 7 (sete) dias do mês de Setembro de 1960, na séde
social da Sociedade Tiro Ao Alvo Canoinhas - seção (Cancha
de Bolão) foi fundada pelos abaixos assinados, o Clube de Bolão

«UNIÃO», que praticará o esporte de bolão em todas as suas

modalidades, ficando estabelecido o seguinte:
1. O nome do Clube será «UNIÃO».

2, A joia será de cr$ 100,00 (cem cruzeiros)
3. Contribuição mensal será de cr$ 20,00 (Vinte cru-

zeiros)
4. - O socio é considerado aprovado, sendo antes sub

metido à votação que deve ter a seu favor; metade mais um, do
total dos socios presentes.

5. -- Anualmente no dia do Aniversario será disputado
o jogo ao «REI» do ano, sendo o que conseguir maior ponto em

5 (cinco) bolas.

6. � FOi aclamada a seguinte diretoria:

Presidente de honra: Alvino Vogt e Carlos Prust; Pres.:

Harry Vogt; Vice: Alfredo Kellner; L Secretario: EwaldoVogt;
2. Sec.: Bello Bechel; Capitão de Bolão e Guarda EsportivoWer
ner Kellner.

7. - Das multas: os socios serão multados na falta de

comparecimento em cr$ 30,0-0 (trinta cruzeiros) permitindo-se a

inclusão até completar a segunda passagem; por partida perdida
cr$30,00 (trinta cruzeiros); bóIas fóra (banda) cr$ 5,00 (cinco cru

zeiros cada.

8. - A 'diretoria será eleita anualmente no dia do ani
versario, prevalecendo o critério da votação secreta.

9. --As reuniões semanais serão ás quartas-feiras com

inicio ás 20 (vinte) horas.

10. - Não havendo mais o que tratar, o presidente e

demais presentes, autorizaram o encerramento da presente, ATA,
que vai assinado pelos seus socios fundadores.

Canoinhas, 7 (sete) de Setembro de 1960.

Presidente de honra: Alvino Vogt e Carlos Prust; Pres.:

Harry Vogt; Vice presidente: Alfredo Kellner,1. Secretario: Ewal
do Vogt; 2. Sec.: Bello Bechel; Capitão de Bolão e Guarda Espor
tivo: Wern'er Kellner. Harry Schreiber, Guilherme Prust, Hellmuth
Prust. Marcos Watzko, Theodoro Schroeder, Reinoldo Prust, Willy
Vogt, Emilio Dams, Oswaldo Prust, Haroldo' Koepp, Alex Blos
feld e Rodolfo Steilan,

'"

J.
�

,CORTE
Comunica-a todos os PESCADORES E CAÇADORES

que ja recebeu um estoque apreciável de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços - LINHAS
DE NYLON de tq,dos os tipos . ANZOIS NOROEGTVESES ;

CHUMBADAS de" todos os tamanhos • ANZOIS com iscas ar

tificiais - FISGAS. pequenas. médias e grandes - REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários temanhos e

tipos - ESPINHEIS com ou sem empqtes em vários tameuhos
de anzois • CANTIS - FACAS. FACOES - LANTERNAS A
PILHA - LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE·

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
"

sortimento de artigos de caça e pesca.

Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STA. CATARINA 3

o povo precisa fiscalizar suas compras

exigindo '" sua Nota Fiscal.
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)

ClasseA de 1942 está

29 de outubro' a

/

convocada Serviço. Militar
em Canoinhas, nos dias

5 de novembro de 1960

para"
Apresente-se' para seleção 'e inspeção de saúde no Quartel da Policia Militar

Correio do Norte
Distintos anunciantes e assinantes.
Essa mensagem�destina-se unicamente para so

licitar a vossa cooperação juntá aos nossos agentes
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. Maria Góss Glinski
Em Bela Vista ... do Toldo Snr. Miguel Lessak
Em Salseiro

' '

Snr. Fernando Freiberger
Em Agua Verde Snr. Michel Seleme.

Aonde não possuímos agentes, pedimos aos srs.

assinantes dirigirem-se P9t' carta ou p�ssoalmente à

IRedação. Agradecemos a atenção dispensada.
A Direção. �

,

GES'SO
para pintura e

gesso-stuck, ,para imagens
e pintura em- alto relêvo

CASA ESMA'lTE
'/ ED IT AL

(Comissão Especial "SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
PAGAMENTO DE PREMIOS

.i-: De ordem do Sr. Presidente, convido os portadores dos CER·
TIFICADOS N°, 781181, 256:028, 255.728,199.258 e 727,755, dados,
com;' extraviados, contemplados no sorteio realizado no dia 28 de
junho, do Plano "Seu Talão> V�le Um Milhão", o primeiro com a

importância' de Cr$ 5 000,00 'os três seguintes com a, importância de
'Cr$ 2,00000 e -o último com Cr$ 1.000.00, 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

tificados óra citados; os pagamentos serão feitos às pessoas cujos nomes

constem no registro a cargo desta Comissão.

Para melhores esclarecimentos, relacionamos '"abaixo o� '�erti
ficados supra referidos e os nomes constantes' do registro:
78,1.181 - Pedro Severino da Luz � -Urubici;

"

'256.028 - Tte, Agenor Flores - Canoiohas;
_
255.728 - Castro Pereira" - Canoinhas;
199:258 - Alice Azevedo - ,R. José Cândido - Estreito;
727.755 - Alice'" Aze';edo - R. José Câ�dido - Estreito.

Comissão Especial "Seu Talão Vale Um Milhão"

Florienópolis, 1 de setembro de 1960
'

Euclides Lago - Sec, da Comissão
-

Ix

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião - Dentista

Clinica-'; Cirurgia. e Prótese
fspucialidade: Odonto,?ediatria <tratameato dentário de crianças)

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

Horário: das 8 ás 12 hora.s

-o .

pOVO precisa..,

exigindo a

ficalizar suas compras
sua Note' Fiscal.

r·

',�.

--

\_
!

VENDE-SEIUma ótima' pr.opriedade
em Campo d'Agua Verde,
com 24.200m2. possuindo ca
sa de morada e diversas
benfeitorias..

DETERGENTE

SA�AS, última moda

(!tlfS4 �teit4 Exigindo as suas NO'TAS FISCAIS
,de (�mpras os comerciantes

-

ficarão
obrigados a recolher, o impêsto

que V. S. está pagando.

�

Prêço a combinar com

o proprietásio Sr. Ewaldo
W itt _ no local.

Ha possibilidade de com

prar outras áreas divisando
com este lote. Ix

ERLITA

Assine! Leia I Divulgue!

Correio do Norte
/

•

Para
o problema,

das grandes
cargas'

"MERHY 'SELE
apresenta

a nova m e d l d e de q uj Io m e tr e q e m

o
. pneu de caminhão mais forte e durável [amcls construído I

.I

• 60% mais borracha nci banda;
muito .mois qullometroqem

• tração mais firme:

segurança em quolqúer ,estrada

II · nova resistência, mais recopoqens s

\ lonas tecidas com os exclusivos'

I,' 'I, ' "'\\\\A" , .' ,cordonéis tri�le-temperàdOs 37T,
, 'Sôbre êste novo e maravilhoso)

� . pneu, consulte-nos sem compromisso

•

. /Ô>,
TR�S BARRAS srA. CATARINA·

CAIXA POSTAL N.o 1
•

/

\
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. Ano 15. Cft.NOINHAS - S. Catarina, 30 de Setembro de 1960 • N.610 PARA VOTAR EM

LFREDO GARel' 'DO
RESPINGOS
POLITICOS

'Escr�v�u: A L B E R TO,
I

A ultima semana foi de nervosismo nos arraiais de lá.
Depois daquele comicio monstro, quando o que de bom existe
em Canoínhas reuniu-se para aplaudir o Velho Colono no Cine
Vera Cruz, em viva demonstração de que nossa gente ja escoJheu
os melhores, tivemos a visita do Deputado Federal pelo PSD,
Elias Adaime, que veio de corpo presente, reptar o Prefeito para
-que prove as calunias infamantes que vem soltando no interior
1'0 Municipio. Adaime veio, viu e reptou ... recebeu em resposta
um boletim anonimo Mais uma prova evidente - de que precisa
mos mudar e com úrgencia.

-,

- 'Impressionante o entusiasmo verificado nos comicios
de' Garcindo em diversos pontos do Munícípío, realízados nestes
ultimes dias. Todos aplaudiam ... Todos deliravam, com as pa
lavras firmes e categoricas do futuro Prefeito, que sem atacar
defendeu-se das infamias engendradas pela gente do "Outro lado.

,

- General comandante de
nossa batalha em busca' da
Prefeitura para o povo, tem
sido o grande deputadoAroldo
Carvalho. Dotado de um dom
'oratorío digno de inveja, de
uma personalidade inatacavei
o lider do norte catar ínense
é um dos baluartes da vitoria
de Garcindo, da vitoria do
povo. ?<

-,

- O, PSP, com votação u

nanime dos seus membros,
resolve apoiar a candidatura
popular de Garcíndo, para
desespero dos nossos adver
sários, que são os inimigos
de Canoinhas. Grande refor
ço para nossa. luta. Receba
mos de braços abertos a bra
v� gente ademerfsta.
- Conforme noticias que .

recebemos por pessoas dignas de fé, amanhã deverão aparecer
mais boletins anónimos pelo interior do Municipio. E' o espectro
d.a derrota. que amedronta os homens de Já. Será que existe tanta
coisa errada na Municipalidade, assim????

- E prossegue em pé o repto do Deputado PESSEDISTA
Elias Adaime . . . ninguem provou nada. Mais uma mentira e

deslavada deles. Assim eles fazem politica. E'ssa é a plataforma
da coligaçãosinha anêmica.

/
/"

,
,

.

-- Prova evidente- de que o eleitorado da cidade está com
Garcindo foi o resultado da prévia eleitoral réalizada no Bar e

Café Perola. Eis o resultado: vejam bem: - Garcindo 76 votos.
Colodél 18. Estefano 6; Assim tem sido em todos os cantos do
Munícípío. Nada mais nos afastará davítoría, nem os boletins
anonimas.

.

- Será que desta feita o vibraote jornal O DEMOCRATA,
após as eleições, ficará circulando de "vez em quando" ??? Duví-
damos que isso aconteça. I

r:
- Quando da visita .doVelho Colono, a Comitiva Oficial,

para fazer o percurso de Felipe Schmidt a séde do Municipio,
(�3 kilometros) levou nada mais nada menos do que 2 horas so

frendo pelas estradas que o P'rB e PSD proibiram que �é ma-,
quines-do Estado patrolassem. Isso é que é administrar.

/

.

- Em Major Vieira. estão jogando que o candidato do
PDC não alcançará a soma de mil votos. E estão oferecendo jogo
para dínheíro grosso. Será assim??? Com todo esse barulho com

todos os milhões gastos???
'

- O Prefeito de Canoinhas, não se sabe porque, perdeu as
estribeiras. Mas recebeu de pronto a resposta energica do deputado
Adaíme. Ensacou 'a viola e pronto. Sumiu do Mapa. Teria ido vi
sitar as Cataratas do Iguassú ?1?

No Cineminha "São Francisco"
Nos dias 2 e 3 de outubro

"CHICO FUMAÇA"
Com MAZZAROPI.

As peripécia. de um caipira
trao.formado ern heroi neeíonál;

A SEGUIR:

"OS SET,E SAMURAIS"
Das ObÍ'a� Mestraes do Cinema Japonês:

. \

\

, \

FAÇA A S.SIM':

pARA PREFEITO

A�FREDO GARCINDO
. .

I

D JOÃO COLODEL'

o ESTEFANO WRUBLEVSKI

-
_./

CARLOS' GOMES DE OLIVEIRA
Para Vice Governador de Sta, Catarina

A, COMUNIDADE LUTHERANA
Tórna 'público a todos os seus membros que o

Culto Divino de domingo, dia 2 de outubro é
destinado para a Festa da Colheita,

-

seguido de
Santa Ceia. }fÍicio do Culto ás 9 horas.

/

Corno
Cédula

usar a

Oficial
1) A cédula oficial; também

chamada cédula unica, só será
entregue ao eleitor' na mesa

receptora, pelo seu Presidente
.o qual a rubricará antes de lha

entrega-la. / ..
:l) Para votar em Alfredo Gar

.

cindo, o eleitor fará um X no

quadro conforme se vê ao lado
na cédula modelo.

3) Na cédula oficial ou unica
o eleitor encontrará os nomes

dos tres candidatos ao governo
Municipal. O nome de Alfredo
Garcindo é o primeiro da lista._

4) O eleitor que desejar votar
em Janio, Milton Campos,
lrineu e Carlos Gomes, tambem
deverá fazer um X no quadro
das cédulas unicas, que lhe se

rão entregues tambem na mesa

réé<eptora.
5)" Pela redenção moral do

Brasíl.; para que Santa Catarina
prossiga austéra .. _ Pára que Ca
noínhas acorde desse marasmo

administrativo, vote com Janio,
lrineu e Garcindo. Terá então,
cumprido com o teu dever de
Brasileiro honesto e digno.

-I

Secretari�d� Estado dós
Negócios da Sego Pública

-:

Delegacia Especial de
Polícia' de C�noinhas
PORTARIA n. 1/60
Dr. Waldemiro Bubniak, pri

meiro Suplente. no, exercício do
cargo de Delegado Especial de
Polícia, no Município de Canoi
nhss, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições, etc.,
tendo em vista as eleições que se

realizarão no próximo dia '3 de
Outubro e.

CONSIDERAND0 o interesse
do Governo do Estado, do Tri
bunal .. Regional Eleitoral e d08
próprios partidos políticos, no sen

tido de que o pleito decorra em

ambiente de' perfeita segurança e

tranquilidade;
CONSIDERANDO, ainda, da

conveniência de especiais provi.
dêucias preventivas, que melhor
acautelem a segurança e ordem
públices contra os' desordeiros mal
intencionadoa, na época de eleições;
DETERMINA
Fica suspenaa em todo o, ter

riturio Municipal, durante o pe
ríode compreendido

-

entre o dia
Iode Outubro' a partir das 7
(sete) horas atê#o dia 4 (quatro)
do mesmo mês às 18 (dezoito) _

horas (seis da tarde) a venda fi

.uso de bebidas alcoólicas.

Serão considerados infratores.
sujeitos ás sanções da Lei, as pes
eôas que venderem bebidas .alcoô
licas e as que � se apresentarem
visivelmente embriagadas naquele
período.

Dê- se conhecimento aos lenho
res Sub-Delegados e Inspetores
de Quarteirão, sediados nêste Mu
nicípio' e solicite-se a cooperacão
dali demais autoridades polioiajs,
para o fiél cumprimento dêata
Portaria.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA·SE.
Canoinhae, 26/9/1960.
Dr. Waldemiro Bubn'iek

DO exercício de Delegado Esp. de
Polícia.

I
/
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